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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
£ 

intr-o atmosferă de profundă angajare revoluționară, de puternică unitate a întregului 
popor în jurul partidului, al secretarului său general, ieri și-a încheiat lucrările

CONGRESUL AL lll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Exprimînd cu deosebită forță înaltul democratism 
al orînduirii noastre socialiste, participanții, ca repre
zentanți ai tuturor oamenilor muncii, și-au manifestat 
voința unanimă de a face totul pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a 
orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru a asigura progresul multilateral al tuturor 
județelor și localităților țării, pentru ridicarea națiunii 
noastre pe noi culmi de civilizație și bunăstare.

în Capitală s-au încheiat, miercuri, lucrările celui de-al lll-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești si comunale. manifestare de mare amploare a democratismului orînduirii noastre socialiste, cafe a asigurat dezbaterea aprofundată cu activul de bază din județe a problemelor dezvoltării în profil teritorial a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei și creșterii nivelului de trai, material și spiritual. al oamenilor muncii de la orașe și sate, stabilirea celor mai bune căi de înfăptuire în , viată a politicii partidului de înflorire continuă a tuturor localităților patriei, de asigurare a întăririi orînduirii noastre socialiste, a independenței și suveranității României.
La sosirea în sala congresu

lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întîmpinați cu deosebită căldu
ră. cu sentimente de aleasă sti
mă și prețuire.în atmosfera plină de însuflețire ce caracterizează toate întîlnirile conducătorului partidului și statului nostru cu cei ce muncesc de la orașe și sate, • participanții la lucrările congresului au scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. exprimînd. și cu acest prilej, dragostea nemărginită fată de partid și secretarul său general.Alături de delegați. în sală se aflau. în calitate de invitați, membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai guvernului. deputați în Marea Adunare Națională, reprezentanți ai instituțiilor centrale, organizațiilor de masă și obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții științifice și culturale.In prima parte a ședinței de dimineață, condusă de tovarășul Cornel Pacoste, președintele
(Continuare în pag. a IH-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor Congresului al lll-lea al consiliilor populare

Stimați tovarăși,Congresul consiliilor populare se încheie prin adoptarea, în unanimitate, a programelor și a celorlalte hotărîri și proiecte de legi, care dau o perspectivă măreață dezvoltării tuturor localităților patriei noastre, ridicării României pe noi culmi de progres și civilizație, înaintării ei spre societatea -de aur — spre comunism ! (Urale și 
aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“).

HOTĂRÎREA
Congresului al lll-lea al consiliilor populare 

județene și al președinților consiliilor 
populare municipale, orășenești și comunale

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Adunării de Stat a R. P. Ungare

Congresul adoptă magistrala expune
re o tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, document de o excepțională 
valoare teoretică și practică, ca program 
al întregii activități pe care consiliile 
populare județene, municipale, orășe
nești și comunale, comitetele și birourile

executive ale acestora, deputății, toți ce
tățenii țării o vor desfășura pentru înfăp
tuirea neabătută a istoricelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea al parti
dului, a programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei, în vederea edi
ficării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre co
munism,

în cadrul dezbaterilor din plen și din secțiuni au luat cuvîntul un număr mare de tovarăși, care au analizat temeinic, în spirit critic și autocritic, activitatea de pînă acum. în același timp, s-au formulat numeroase propuneri și s-au luat angajamente în vederea lichidării, stărilor de lucruri negative, a îmbunătățirii întregii activități a consiliilor populare,, a activității generale, în vederea realizării în cele mai bune condiții a programelor și a planului cincinal de dezvoltare în perioada 1986—1990.Putem spune că avem o per

spectivă luminoasă privind dezvoltarea economico-socială și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului. Acum, trebuie să pornim de la acest congres cu hotărirea fermă de a face totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral- dezvoltate și de înaintare spre comunism ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu și poporul„Vom 

munci și vom lupta, țara o vom 
înălța !“).La încheierea lucrărilor congresului, putem declara că atît conferințele județene, pregătirea congresului, cît și întreaga desfășurare a lucrărilor sale au evidențiat cu putere caracterul larg, democratic, al organelor puterii de stat locale, faptul că congresul reprezintă — în cadrul democrației muncito- rești-revoluționare — o formă superioară a democrației socialiste, care asigură participarea largă a întregului nostru popor la conducerea tuturor sectoarelor de activi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, delegația Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare, condusă de Istvăn Sarlos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele adunării, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră.Președintele Adunării de Stata mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru invitația de'a vizita România, pentru întrevederea acordată și i-a transmis, din partea tovarășului Jânos Kâdăr, secretar general al Partidului Muncitoresc. Socialist Ungar, un salut cordial, precum și urări de succes in activitatea pe care o desfășoară, iar poporului român noi izbinzi pe calea construirii socialismului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Jânos Kâdâr un salut prietenesc și cele mai bune 
Ambasadorul Statului

cu prilejul prezentării scrisorilorPreședintele Republicii Socialiste Yosef Govrin, care și-a prezentat România, Nicolae Ceaușescu, a pri- scrisorile de acreditare în calitate de mit, în cursul zilei de miercuri, pe ambasador extraordinar și plenipo-

tate, a întregii politici interne și externe, la făurirea conștientă a propriului destin, a viitorului său luminos, liber și independent ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).Fără îndoială că dezbaterile critice și autocritice, angajamentele reprezintă un factor foarte important, constituie o garanție că s-au tras concluziile necesare și că există hotărârea de a se acționa pentru perfecționarea întregii activități. Dar vă rog să nu-mi luați în nume de rău dacă voi men

urări, iar poporului ungar noi succese în dezvoltarea socialistă a țării.în cursul întrevederii au fost evidențiate relațiile de prietenie și colaborare existente între partidele, țările și popoarele noastre, relații care au cunoscut o evoluție pozitivă, în spiritul hotărîrilor convenite la nivel înalt, și a fost exprimată dorința comună de a extinde și aprofunda raporturile de conlucrare româno-ungare, pe plan politic, economic,' tehnico-științific și cultural, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii internaționale. Au fost reliefate, în acest .sens, posibilitățile largi existente in direcția întăririi colaborării dintre cele două state vecine. și prietene și a. fost subliniată necesitatea mai bunei valorificări a acestora, astfel incit raporturile de colaborare dintre țările noastre socialiste să devină tot mai strinse. S-a relevat importanța contribuției pe care parlamentele din cele două țări o aduc la întărirea și promovarea prieteniei 

ționa, și în încheiere, că numai criticile și autocriticile, numai angajamentele nu sînt suficiente. Este necesar să se înțeleagă de către toate consiliile populare, de către toți participanții la congres, de către toți oamenii muncii că dovada cea mai bună a înțelegerii și respectării angajamentelor asumate este felul în care se va acționa pentru realizarea în viață a hotărîrilor și programelor adoptate.Iată de ce trebuie să facem totul pentru ca, în 1990, țara noas-
(Continuare în pag. a IlI-a) 

dintre popoarele noastre, a cooperării româno-ungare.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme internaționale actuale. in special cele privind lupta pentru destindere, securitate și pace, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmarea nucleară. , S-a subliniat necesitatea intensificării luptei pentru înlăturarea pericolului unui război nuclear, pentru instaurarea unui climat de pace în întreaga lume, care să asigure condiții pentru dezvoltarea economico-socia- Iă a tuturor popoarelor. S-a relevat rolul important ce revine parlamentelor și parlamentarilor în edificarea unei lumi a păcii. înțelegerii și colaborării între toate națiunile.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au luat parte tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, deputați.A fost de față Miklds Barity, ambasadorul R.P. Ungare la București.
Israel

de acreditaretențiar al Statului Israel în țara noastră. (Continuare în pag. a 
VX-a).



PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 12 septembrie 1985

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL III-LEA A L CONSILIILOR POPULARE
Secțiunea pentru 
problemele industriei 
republicane și ale 
dezvoltării industriei 
miciLa lucrările secțiunii, concluse de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, au participat 1 793 delegați și invitați.în prezidiul secțiunii au mai luat loc tovarășii : Gheorghe Pană, Marin Enache, Ion Radu, Radu Bălan, Gheorghe Cordea, Ma- ria Gheorghe, Petru Lăzărescu, Gheorghe Marinescu, Elena Mitreanu, Ion Poppa.Au luat cuvintul tovarășii: Ștefan Mangu, Nicolae Dicu, Radu Bălan. Nicolae Spînu, Felicia G.eorgevici, Constantin Smeu, Marin Matei, Elena Covaci, Nicolae Armengioiu, loan Sposib, Coralia Săndulescu, Dumitru Sandu, Toma Lupaș, Eva Richter, Constantin Dobrescu, Ștefan Ilieș, Eugen Teodo- rescu, Constantin Stoica, Maria Gheorghe, Corvin Graor, Octavian Bora, Ion Tănase, Petra Cristea, Eugen Nechifor, Ion Ioniță, Constantin Dobrescu, Gheorgho Ciurez, Ion 
Potoară, Elena Mitreanu, Fillop Carol, Constantin Uzum, Sabin Faur, Ioana Arbore, Gheorghe Dăogaru.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere magistralei cuvintări rostite in deschiderea congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, subliniind excepționala însemnătate teoretică și practică a ideilor, orientărilor și indicațiilor formulate cu acest prilej, care se constituie intr-un prețios îndreptar pentru activitatea viitoare a consiliilor populare, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră.în cursul lucrărilor s-a analizat, intr-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă, modul în care consiliile populare, deputății, toți oamenii muncii acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan în profil teritorial pentru acest an și pe întregul cincinal in curs, pentru asigurarea celor mai bune condiții de înfăptuire a prevederilor cincinalului viitor. Vorbitorii au reliefat rolul important ce revine organelor locale ale puterii de stat în utilizarea cu maximum de eficiență a potențialului productiv al unităților economice, in valorificarea superioară a resurselor materiale și forței de muncă, in înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor județelor țării. Âu fost puse in evidență amploarea procesului de industrializare socialistă a României, ritmurile înalte de dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naționale, care au determinat făurirea unei puternice baze teh- nico-materiale, influențind favorabil, în același timp, creșterea rolului orașelor și comunelor ca unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale, sporirea continuă a nivelului de civilizație în toate localitățile, a bunăstării materiale și spirituale a populației.Participanții la dezbateri s-au referit pe larg Ia măsurile stabilite de consiliile populare, de consiliile și comitetele oamenilor muncii din unitățile economice, în vederea soluționării problemelor legate de îndeplinirea planului, îndeosebi la indicatorii producție fizică și export, arătînd că se impun acțiuni mai hotărite în vederea folosirii optime a capacităților productive, valorificării superioare a bazei de materii prime, materiale și energetice, încadrării stricte în normele de consum, gospodăririi cu grijă a fondurilor întreprinderilor.-Un loc important în^rcursul- dezbaterilor ha ocupat problema transpunerii în viață 
a' prevederilor’'referitoare Tă~’ dezvoltarea riitK rapidă a industriei miei, subliniin- du-se sarcinile importante ce revin- organelor locale în coordonarea unitară a întregii activități din acest domeniu, urmă- rindu-se extinderea rețelei de unități productive și prestatoare de servicii către populație, realizarea unor cantități sporite de produse, intr-o gamă sortimentală cit mai largă și mai variată.în cursul lucrărilor s-au făcut, totodată, numeroase propuneri concrete vizînd sporirea eficienței activității. consiliilor populare în domeniul dezvoltării industriale, între care se remarcă cele referitoare la îmbunătățirea muncii de planificare, avizare și aprobare a investițiilor, punerea în valoare a unor resurse locale de materii prime, a surselor noi și refolosibile de energie, perfecționarea tipizării și a proiectelor tip pentru construcția de locuințe, utilizarea cu eficientă mărită a fondurilor din contribuția bănească a populației pentru autofinanțarea activităților din cadrul tuturor consiliilor populare.Participanții la lucrările secțiunii și-au manifestat acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii congresului, evidențiind faptul că traducerea lor în viață contribuie la dezvoltarea mai puternică a economiei naționale și a fiecărui județ în parte, la creșterea necontenită a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Secțiunea pentru 
agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară
și gospodărirea apelorLucrările secțiunii, la care au participat 
2 680 deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. în prezidiu au mai luat loc tovarășii: Gheorghe David, Nicolae Giosan, Gheorghe Stoica, Pavel Aron, Vasile Bărbulescu, Maria Bradea, Ion Ceaușescu, Ion Cioară, Vasile Marin, Ion Traian Ștefănescu.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Ion Spătărelu, Mihai Vasilache, Nagyolah Dezso, Ion Urcan, Constanța Semeniuc. Ion Potîrlea. Emil Moldovan, Persida Catană, Gheorghe Duma, Teodor Pop, Gheorghe Dănilă, Petre Duck, Floare Popa, Ion Păltineanu, Constantin Catrina, Maria Negoiescu, Niculin Băițică, Traian Morariu. Elisabeta Cioroianu, Ionel Coș- tandache, Ioan Toma, Gheorghe Anghel, Maria Neofit, Ioan Mohr, Vasile Prodan, Anica Domnițeanu, Teodor Filipescu, Leana Puiu, Radu Nicola, Traian Motoiescu.Cei care au luat cuvintul au dat o înaltă apreciere și și-au însușit pe deplin concluziile, criticile, orientările și sarcinile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in magistrala cuvintare rostită in plenul congresului, document-program ce constituie o puternică și lnsuflețitoare chemare adresată deputation celor ce lucrează in organele puterii de stat, întregii noastre națiuni, de a-și mobiliza cu dăruire patriotică întreaga energie și capacitate, toate resursele, pentru a asigura înfăptuirea exemplară a mărețului program adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului, in vederea accelerării procesului de înflorire multilaterală a României socialiste.în centrul dezbaterilor a stat activitatea desfășurată de consiliile populare pentru realizarea sarcinilor de plan in agricultură. Subliniind rezultatele dobindite, participanții au arătat că producțiile obținute nu s-au ridicat la nivelul bazei tehnico-materiale asigurate, al sarcinilor de plan, intrucit în unele unități agricole au continuat să se manifeste neajunsuri in organizarea producției și a muncii, in realizarea prevederilor programului de îmbunătățiri funciare, în exploatarea integrală a pămintului și efectuarea Ia timp și de calitate a lucrări
lor agricole, în întărirea ordinii și disci

plinei, în aplicarea hotărită în viață a tuturor prevederilor legii care reglementează activitatea din agricultură.Participanții la dezbateri s-au angajat ferm să acționeze cu toată hotărirea pentru a determina o îmbunătățire radicală a muncii consiliilor populare in acest domeniu, pentru a îndeplini în cele mai bune condiții sarcina trasată de secretarul general al partidului ca problemele agriculturii să devină obiectivul fundamental al activității consiliilor populare. S-a subliniat că in centrul preocupărilor consiliilor populare vor sta, așa cum s-a cerut, aplicarea neabătută a prevederilor Legii cu privire la executarea lucrărilor agricole, asigurin- du-se ca, în această toamnă, recoltarea, eliberarea terenului, semănatul, arăturile de toamnă, toate celelalte lucrări să se execute în cele mai bune condiții, pentru a încheia anul 1985 cu rezultate cit mai bune și'a pune o bază trainică recoltei anului viitor.Scoțind în evidență neajunsurile existente in zootehnie, participanții la discuții s-au angajat să întreprindă toate măsurile pentru Îmbunătățirea situației din acest important sector.în cadrul dezbaterilor s-au relevat sarcinile mari și răspunderile deosebite ce revin consiliilor populare în înfăptuirea Programului unic de creștere a producției agricole și a livrărilor la fondul de stat din gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole și cele ale producătorilor particulari din localitățile necoope- rativizate. S-a exprimat hotărirea de a se acționa cu mai multă fermitate pentru dezvoltarea creșterii animalelor și păsărilor, a albinăritului și sericiculturii, a altor preocupări tradiționale in gospodăriile personale ale cetățenilor, pentru încheierea de contracte și intensificarea preluărilor, de produse agroalimentare la fondul de stat.Vorbitorii și-au manifestat deplina adeziune la proiectul de Lege privind autocon- ducerea, autogestiunea economico-finan- ciară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale.Subliniind justețea observațiilor critice cu privire la activitatea de pină acum din acest domeniu, precum și a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorii și-au exprimat angajamentul ferm de a asigura înfăptuirea lor neabătută, pe această cale urmind să se asigure dezvoltarea continuă a economiei locale, valorificarea deplină a resurselor existente, întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei în înfăptuirea sarcinilor de plan, mobilizarea oamenilor muncii la realizarea acțiunilor privind progresul economico-social al localităților, creșterea permanentă a nivelului de trai al tuturor cetățenilor.Participanții $i-au exprimat hotărirea de a nu precupeți nici un efort pentru a da viață hotăririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R.
Secțiunea pentru 
investiții, construcții 
industriale, agricole, 
locuințe și alte 
obiective 
social-culturale, 
proiectare 
și sistematizareLucrările secțiunii, la care alt .participat 1100 deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, vicepreședinte al Consiliului de" Stat. Din prezidiu au mai făcut parte tovarășii : Virgil Cazacu, LudoVic Fazckas, Nicolae Mihalache, Ioachim Moga, Ion Bogdan Băluță, Ion .Caranghel; ' Virgil Marcoșanu, loan Popa, Maria Popescu, Marin Stoianovici.în cadrul dezbaterilor au luat Cuvintul tovarășii : Nicolae Beuran, Vasile Prodea, Dumitra Popescu, Livia Oprițescu, Romeo Dragomirescu, Radu Scutelnicu, Ion Popa, Andrei Fabian, Eugenia Grădișteanu, Teodor Gavrilă, Gheorghe Năstase, loan Konerth, Liliana Chirilă, Ion Glodeanu, Dumitru Mosora, Lenuța Vișan, Dumitru Popescu. Nicolae Mihalache, Rodica Mereu, Ioana Lazăr, gri. It. Vasile Dragomir, Nicolae Bircă, Vasile Rareț, Gheorghe Popescu, Dumitru Năstase, Aurel Cioran, Domnica Maier, Nicolae Iordache, Virgil Marcoșanu, Ion Stan, Nicolae Gherghel, Ioana Baciu, Viorel Bulgăreanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Sîrbu. Maria Stanciu.Dînd glas voinței unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pe care îi reprezintă, participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat totala lor adeziune la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, al cărei arhitect strălucit și promotor neobosit este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care de două decenii conduce cu înțelepciune destinele patriei și poporului nostru spre culmi tot mai înalte de progres, civilizație, bunăstare si prosperitate. Animați de cele mai înalte sentimente de dragoste si admirație, de aleasă prețuire și recunoștință, participanții la dezbateri au dat o înaltă.apreciere ideilor, orientărilor și indicațiilor de inestimabilă valoare cuprinse în magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. făcute în plenul congresului, exprimîndu-și, totodată, întreaga lor aprobare față de toate documentele supuse dezbaterii înaltului forum. -în centrul dezbaterilor au stat stadiul îndeplinirii planului la investiții, construcții industriale, agrozootehnice, de îmbunătățiri funciare, de locuințe și obiective social-culturale, elaborarea documentațiilor de execuție, a celor de sistematizare a localităților, precum și măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea radicală a activității în aceste domenii în vederea realizării integrale a punerilor în funcțiune prevăzute în anul 1985 și pregătirea exemplară a planului pe 1986.în spiritul orientărilor și indicațiilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii s-au referit pe larg la modul in care au acționat și vor acționa în continuare consiliile populare pentru mobilizarea tuturor forțelor materiale șl umane în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce le revin și așezarea întregii activități a acestora pe principiile noului mecanism economico-financiar. al autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării fiecărei unități economice și administrativ-teritoriale, problemă cardinală a societății românești. S-a exprimat angajamentul tuturor lucrătorilor din investiții- construcții de a realiza exemplar sarcinile date de secretarul general al partidului privind reducerea cu cel puțin 20 la sută a costurilor de investiții, micșorarea substanțială a ponderii lucrărilor de construcții în volumul total al investițiilor și orientarea cu prioritate a fondurilor alocate pentru dotarea cu mașini și utilaje.Vorbitorii s-au referit în spirit critic și autocritic la deficiențele propriei lor activități. în domeniul investițiilor și construcțiilor industriale au fost criticate in- tirzierile în elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice, râmînerile in urmă în execuția lucrărilor de construcții-montaj. în mod deosebit a celor pentru investițiile prioritare din ramurile energetice și ale producției de materii prime, neajunsurile manifestate ' in contractarea și livrarea utilajelor de către producători, marile restanțe inregistrate in punerea în funcțiune a capacităților de producție, cu efecte negative directe asupra realizării planului producției fizice planificate.Toți participanții la dezbateri s-au angajat să acționeze cu fermitate pentru eliminarea neajunsurilor, impulsio

narea lucrărilor de construcții-montaj în perioada următoare, recuperarea integrală a restanțelor și realizarea punerilor in funcțiune a obiectivelor planificate, creșterea calității lucrărilor executate.Totodată, in cadrul dezbaterilor au fost formulate critici la adresa unor organe centrale și ministere care nu au sprijinit operativ și eficient unitățile în soluționarea unor probleme ce condiționează buna desfășurare a activității în aceste domenii. De asemenea, s-au făcut numeroase propuneri menite să conducă la cțeșterea eficienței muncii în sectoarele respective.Participanții la dezbateri s-au angajat să realizeze exemplar sarcinile ce le revin, au aprobat în unanimitate documentele supuse dezbaterii congresului, cu convingerea fermă că acestea vor deschide noi perspective înaintării neabătute pe calea bunăstării și prosperității.
Secțiunea pentru 
reducerea 
consumurilor, 
economisirea 
și folosirea de noi 
surse de energie 
și valorificarea 
materiilor prime localeLucrările secțiunii, care au reunit 450 de deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R. în prezidiu au mai luat loc tovarășii : Dumitru Alecu, Ion Cazacu, Aurel Costea, Viorel Faur, Traian Gîrba, loan Inceu, Ilie Matei, Ana Mihu, Iulian Ploștinaru, Ion Savu.Au luat cuvîntul tovarășii : Ilie Matei, Ilie Morodan, Marin Liscan, Aurora Mîrza, Ion -Savu, Dumitru Alexe, Dumitru Alecu, Alexandru Dinu, Magdalena Siito, loan Rusu, Valeria Bișa, Valerian Găină, Dumitru Cristea, Gheorghe Marinescu, Ioan Schuller, Rodica Bițoianu, Traian Gîrba, Teodor Maghiar, Constantin Chimisliu, Vasile Cojocaru, Teodor Șuteu, Romulus Sandra, Doina Constandacbe, Cristian Radulescu, Aurel Costea, loan Crișan, Constantin Pîrvuleț, Alexandrina Sonea, Nicolae Matei, Vasile Nițu, Ion Cazacu, Rodica Popescu, Constantin Vasilache, Adalbert Kedves, Constantin M. Găitan.Dezbaterile s-au desfășurat in climatul efervescent în care întregul nostru popor a omagiat împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, de cînd în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a fost ales, prin voința întregului partid și popor, tovarășul Nicolae Geaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane, moment care a deschis o perioadă de dimensiuni fără precedent în întreaga dezvoltare economico-socială a României.Exprimînd totala adeziune la indicațiile și orientările de o covârșitoare însemnătate pentru viitorul patriei noastre date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretat general al partidului, și de hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului, participantei la dezbateri au pus un accent deosebit pe înfăptuirea programelor prioritare privind dezvoltarea bazei enfergetice și de materii prime a țării, reducerea continuă a consumurilor de materiale, de combustibili și energie, recuperarea, recondițio- narea și utilizarea tuturor surselor refolosibile. punerpa în. valoare .energiilor ne- converiționale, precum și introducerea în circuitul economic, in condiții de eficiență sporită, a materiilor prime locale.în unanimitate,, pțirticipanții la dezbateri și-au manifestat deplina adeziune și aprobare față de documentele puse în dezbaterea congresului, elaborate sub directa îndrumare și cu contribuția hoțărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Desfășurate intr-un pronunțat climat de lucru, expresie a profundului democratism al vieții politice, economice și sociale din țara noastră, dezbaterile au relevat hotărirea de a transpune neabătut în viață sarcinile reieșite din cuvintarea tovarășului Nicolae CeaUșescu la deschiderea Congresului al III-lea al consiliilor populare pentru realizarea unei creșteri economice intensive, în condiții de eficiență sporită.Au fost analizate, totodată, modalități de valorificare a surselor noi de energie (solară, geotermală, biogaz și a vîntului), extinderea folosirii potențialului hidroenergetic al cursurilor mici de apă, prin construirea de microhidrocentrale.S-a dat o înaltă apreciere „Programuluix de cercetare și valorificare a surselor noi și recuperabile de energie" elaborat sub directa coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru ai guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, pe baza căruia au fost elaborate și introduse în economie tehnologii și echipamente pentru valorificarea energiilor neconvenționale și refolosibile.Vorbitorii au dat o înaltă apreciere recentelor reglementări aprobate de Comitetul Politic Executiv privind noile măsuri pentru aplicarea mecanismului economico- financiar și creșterea răspunderii personalului de conducere, a aparatului tehnic, economic și de altă specialitate în realizarea planului de producție pentru export și a planului de producție în industria extractivă.Participanții la lucrările secțiunii s-au angajat, în numele oamenilor muncii pe care îi reprezintă, să nu precupețească nici un efort pentru înfăptuirea istoricelor hotărî ri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și. orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuind la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.
Secțiunea pentru 
pregătirea forței 
de muncă, învățămînt, 
cultură și sănătateLucrările secțiunii, la care au luat parte 442 delegați și invitați, au fost conduse de tovarășul Petru Enache. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Din prezidiu au mai făcut parte tovarășii: Constantin Amariei, Miu Dobrescu, Dumitru Popescu, Suzana Gâdea, Pantelimon Găvănescu și Ion Teoreanu.in cadrul secțiunii au luat cuvîntul tovarășii : Aurel Ncgucioiu, Maria Gavruță, Dumitru Șandru, Vasile’ Cătuneanu, Dan Pavelescu, Biro Geza Iosif, Ileana Bar- tan, Gheorghe Milca, Tiberiu Nicola, Mihai Mocanu, Ion Jinga, Dobrița Țigăran, loan Pușcaș, Ion Biriș, Ion Mitrea, Iero- nim Bora. Haralambie Alexa, Sebastian Nicolau, Ștefan Bența, Margareta Cucu, Carmen Dobrescu, Teodor Marian, Florea Ghiță, Octavia Ivan și Lucian Agache.Vorbitorii și-au exprimat adeziunea deplină față de magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare, profunda stimă și prețuire, recunoștința și gratitudinea față de secretarul general al partidului, care de două decenii conduce cu clarviziune și cutezanță revoluționară destinele poporului nostru în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Pornind de la obiectivele generale ale politicii partidului nostru, de la sarcinile dezvoltării economico-sociale în perspectivă, de la necesitatea formării profesio

nale, în cincinalul viitor, a unui număr de aproape 2 milioane de cadre, vorbitorii s-au referit la problemele asigurării, în fiecare județ și localitate, a recrutării și calificării forței de muncă, angajindu-se să acționeze cu toată hotărirea pentru utilizarea întregului potențial de muncă existent, pentru orientarea tinerilor spre domenii economice prioritare — industriile minieră, petrolieră și exploatări geologice, precum și în ramurile industriilor prelucrătoare, constructoare de mașini, metalurgică, chimică, materiale de construcții.O atenție deosebită ’ a fost abordată în cadrul discuțiilor dezvoltării și modernizării, în continuare, a invățămîntului de toate gradele, corespunzător schimbărilor ce se vor produce in structura economico- socială a țării, a fiecărui județ, în concordanță cu exigențele economiei naționale, cu cerințele introducerii celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Vorbitorii au relevat necesitatea acționării cu toată fermitatea și exigența pentru înfăptuirea Directivelor Congresului al XIII- lea al partidului privind dezvoltarea școlii românești de toate gradele, realizarea unei calități noi, superioare, a învățămintului în ansamblul său, asigurarea unei strînse corelări a structurii rețelei școlare cu cerințele pregătirii forței de muncă. ,O serie de vorbitori s-au referit la necesitatea îmbunătățirii permanente a activității de educare a maselor, la realizarea unei calități superioare in întreaga muncă cultural-educativă și îndeplinirea în condiții de înaltă eficiență a sarcinilor ce revin tuturor factorilor responsabili in acest domeniu, la sporirea eforturilor consiliilor populare, ale deputaților, pentru diversificarea și continuitatea activităților cultural-educative în rîndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Au fost înfățișate succesele înregistrate în organizarea și desfășurarea Festivalului național „Cîritarea României", inițiat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subllniindu-se, în același timp, sarcinile ce revin consiliilor populare și. instituțiilor de cultură în vederea creșterii rolului educativ al acestei mari întreceri a muncii și creației libere.Vorbitorii au evidențiat, totodată, faptul că istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului pun în fața consiliilor populare sarcini deosebite în domeniul ocrotirii sănătății, al menținerii unei populații sănătoase, viguroase, care să participe activ Ia edificarea orinduirii noastre socialiste. S-a arătat că asigurarea unui spor demografic corespunzător și a unor proporții. optime în structura de virstă a populației impune măsuri ferme economico- sociale, sanitare și educative pentru stimularea natalității, pentru apărarea sănătății mamei și copilului.în luările de cuvînt, participanții la lucrările secțiunii s-au angajat săTși mobilizeze toate forțele, întreaga lor capacitate și putere de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin, exprimîndu-și adeziunea deplină față de documentele supuse dezbaterii.
Secțiunea pentru 
finanțe și buget localLucrările secțiunii, la care au participat 550 deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Din prezidiu au mai făcut parte tovarășii: Maria Ghițulică, Iosif Szasz, Vasile Cornea, Trifon. Darie, Ioan Geană, Gheorghe Leucuța, Gheorghe Oiță, Raveica Sănduleac, Gheorghe Tănase, Cpnstantin Zanfir. ' /'’■ ' • " •Au luat cuvîntul urfnătbr’if tfeVârăși : Ioan Geană, Victoria Ene, Ibân’ Deciu, Bitoleanu Fota, Gavrilă David; Pavel Belean, Ion Cazacu, Ortansa Grecu, Silvia Negoiasa, Ion Iagăru, Gavril Vakar, Amalia Florea, Vasile Roșoiu, loan Păcurar, Octavian Murariu, Cornelia Șoimeanu, Petre Gigea, Mihail Kovacs, Alexandru Mangu, Elena Șerban, Mircea Dumitrașcu, Emilian Drchuță, Ion Simion, Dionlsfe Colța, Oltița Ionescu, Minerva Zamfir, Vasile Iacob. Maria Hîncu, Gheorghe Leucuța, Ilie Simeria, Ion Copoieru, Vasile Dănău, Elena Burac, Aron Belașcu. Vasilica Patentașu, Vasile Mitrea, Vasile Alecu, Virginia Vintu, Teodor Marinescu, Margareta Sores- cu, Gherghina Turcescu.în cadrul dezbaterilor s-a dat o înaltă apreciere magistralei cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în plenul Congresului consiliilor populare, document de mare importanță teoretică și practică, care trasează direcțiile de acțiune, în vederea înfăptuirii exemplare a Programului partidului, a hotăririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R.Toți participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat întreaga adeziune la documentele supuse dezbaterii celui de-al III- lea Congres al consiliilor populare, la recentele măsuri privind perfecționarea mecanismului economico-financiar pentru creșterea producției de export și a celei de petrol și cărbune, elaborate sub îndrumarea directă și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului.Pornind de la obiectivele generale ale politicii P.C.R., de la sarcinile ce revin tuturor consiliilor populare in lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a analizat, cu un înalt simț de răspundere, necesitatea inițierii și desfășurării unor acțiuni concrete, la nivelul fiecărui județ, municipiu, oraș și comună, în direcția creșterii beneficiilor, rentabilizării tuturor activităților, produselor și serviciilor, valorificării în mai mare măsură a unor materii prime șl materiale locale, utilizării materialelor refolosibile, urmărindu-se promovarea permanentă a unui regim sever de economii în cheltuirea fondurilor bugetare și sporirea contribuției la efectuarea lucrărilor edilitar-gospodărești și de interes obștesc.Dezbătînd în mod aprofundat proiectul de lege privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale, participanții la lucrările secțiunii au arătat necesitatea sporirii preocupărilor pentru consolidarea economico-financiară a cooperativelor agricole de producție, diversificarea activității cooperației meșteșugărești și de consum, precum și din unitățile subordonate consiliilor populare.Pentru asigurarea autofinanțării integrale a tuturor localităților țării, s-a subliniat rolul deosebit ce revine consiliilor populare, precum și organelor financiar-bancare din teritoriu în realizarea cu maximă economicitate a tuturor cheltuielilor înscrise în bugetele locale, pentru rentabilizarea tuturor produselor și activităților din economia locală, pentru atragerea la buget a tuturor resurselor de venituri.Participanții la dezbateri au analizat în spirit critic și autocritic problema îmbunătățirii substanțiale a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, ale organelor financiar-bancare și consiliilor oamenilor muncii din unitățile locale, sporirii preocupărilor pentru atragerea la acțiuni a deputaților și maselor largi de cetățeni, locuitori ai comunelor, orașeldr și municipiilor în realizarea unor acțiuni edilitar- gospodărești și de înfrumusețare a localităților, pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime și materiale, utilizarea corespunzătoare a capacităților de producție existente.în luările de cuvînt participanții la lucrările secțiunii s-au angajat să-și mobilizeze toate forțele, întreaga lor capacitate și putere de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin, exprimînd deplina aprobare față de documentele supuse dezbaterii.

Secțiunea pentru 
activitatea 
de transporturi, 
gospodărie comunală 
și locativăLucrările secțiunii, la care au participat .637 de deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.In prezidiu au mai luat loc tovarășii: Elena Nae, Nicolae Angheloiu, loan Bejan, Grigore Dima, Gheorghe Ene, Mihai Frunză, Anton Lungu, Constantin Niță, Ion Popescu, Laurean Tulai.Au luat cuvîntul tovarășii: Ion B. Popescu, Rodica Neagoe, Septimiu Tașcău, Teodor Tudor, Nicolae Bătrinu, Sofron Munteanu, Ion Răducu, Ion Andrei, Rodica Pop, Mihai Pintilie, Olimpia Cireșica Gin- dilă, Sarolta Taloș, Andraș Antal, Dumitru Duțu, Iosif Bulea, Vasile Vlaicu, Gheorghe Ciobanu, Ion Jianu, Iulian Simionescu, Eugenia Gîdea, Ion Voiculescu, Eugenia Che- regi, Titu Pîinișoară, Mihai Lucian Popescu, Constantin Popa, Gheorghe Danci, Ne- culai Preda, Dumitru Raveica, Ioan Dragan, Valeriu Șerban, Ioan Maer, Ernest Szotyori, Paraschiva Ilcoș, Constantin Fleancu, Petre Costeschi, Costică Arteni, Gheorghe Oneț, Nicolae Staicu, Traian Dumitrașcu, Aurel Negară, Nicolae Dinu, Ni- culița Lebit, Ștefan Bîrceri, Constantin Meșteru, Nicolae Vasilescu, Victoria Popescu, Nicolae Zevedei, Emeric Lerm, Ana Schom, Emil Păvăleanu, Gheorghe Rizea.Dezbaterile au pus în evidență faptul că, in cele două decenii care au trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, perioadă numită cu aleasă mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", s-au obținut succese remarcabile în toate domeniile de activitate, s-au afirmat puternic principiile și relațiile socialiste de muncă și viață. Marile înfăptuiri ale poporului nostru în această perioadă în amplasarea teritorială a forțelor de producție, proces amplu și complex, cuprins într-un șistem unitar și de perspectivă, au conturat un profil puternic fiecărui județ, fiecărei zone.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere cuvîntării de excepțională valoare teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, care jalonează în mod strălucit sarcinile și direcțiile de acțiune ale consiliilor populare pentru sporirea aportului acestora Ia înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, a planului de dezvoltare economico-socială a țării pe 1985 și pe întreg cincinalul actual, pentru aplicarea fermă în viață a principiilor autoconducerii, autoaprovizionării și autogestiunii fiecărei localități, pentru asigurarea tuturor condițiilor realizării obiectivelor cincinalului 1986—1990.în cadrul dezbaterilor, participanții și-au exprimat întreaga lor adeziune la documentele înscrise pe Ordinea de zi a celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare, elaborate sub îndrumarea directă și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului.Intr-o atmosferă însuflețitoare, vorbitorii au analizat, în spirit critic și autocritic, modul în care s-a acționat pentru realizarea sarcinilor de plan în domeniul transporturilor, dezvoltarea localităților urbane și. turale, Întreținerea fondului de locuințe și administrarea acestora, dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, modernizarea străzilor din orașe și .șate, îmbunătățirea activității de prestări.d,e servicii, pentru, populație, precum.și pentru înfrumusețarea localităților, prin antrenarea într-o tot mai mare măsură" a "locuitorilor Tă âtțiuni .gospodărești.Participanții s-ău referit, de asemenea, la sarcinile și orientările care decurg din programele aprobate în recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și supuse dezbaterii congresului privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial, a industriei mici, a prestărilor de servicii către populație, precum și la proiectul de Lege privind autoconducerea, autogestiunea și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale.tnsușindu-șl în totalitate criticile formulate în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din septembrie a.c. față de deficiențele din domeniul transporturilor, participanții la dezbateri s-au angajat să acționeze cu toată fermitatea și exigența pentru înlăturarea imediată a acestora, creșterea simțului de răspundere al tuturor cadrelor și colectivelor de muncă, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce revin acestui sector. S-a relevat, în mod critic și autocritic, necesitatea acordării unei atenții sporite dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor de gospodărie comunală și locativă, creșterii ritmicității transportului in comun, executării la termenele planificate și de calitate a lucrărilor de întreținere șl reparare a fondului locativ de stat, realizării operative și de calitate a prestărilor către populație. Au fost făcute numeroase propuneri privind extinderea traseelor de transport în comun, a rețelelor de apă și canalizare, pentru satisfacerea cerințelor de servicii ale populației, în special pe baza valorificării superioare a resurselor locale de materii prime și energie.Participanții la lucrările secțiunii au exprimat angajamentul lor ferm de a înfăptui neabătut sarcinile rezultate din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, a hotăririlor ce vor fi adoptate de Congresul al III-lea al consiliilor populare.

Secțiunea pentru 
activitatea de comerț 
și în domeniul 
dezvoltării serviciilor 
pentru populațieLucrările secțiunii, la care au participat 600 de deputați și invitați, au fost conduse de tovarășa Alexandrina Găinușe, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, în prezidiul secțiunii au mai luat loc : Paul Niculescu, Ana Mureșan, Ion Anastasiu, Vasile Bărbuleț, Vasile Carolică, Petre Dă- nică, Aurelian Gubandru, Venerica Patru, Stefan Rab și Nicolae Spătaru.Au luat cuvîntul tovarășii : Vasile Bărbuleț, Anuța Năsui, Dumitru Țucă, Nicolae Mocanu, Adriana Moraru, Eugenia Costea, Constantin Iurea, Elena Schuster, Gavril Cosma. Elena Cojocaru, Stefan Negref, Dan Ilie Morega, Andrei Kiss, Constanța Balint, Gheorghe Balica, Maria Olaru, Ion Stănescu, Ion Anastasiu, Maria Chiriac, Dumitru Ciobanu, Maria Flucsă, Șerban Șerban, Elena Tindeche, Aurel Tu- fan, Ana Găman, Marin Ristea, Niculina Moraru, Gheorghe Marinescu, Dumitru Bogdan. Virgil Crișan. Maria Moisoiu, Elian Duică, Maria Giobotă, Aurelian Gubandru, Aurica Munteanu, Geza Andrași, Aurelia Nedelcu, Gheorghe Nună. Maria Pitică, Nicolae Albu, Nicolae Rovinaru, Petru Bochiș, Adrian Cernițoiu, Mihai Capinaru.Subliniind importanta deosebită a ideilor și orientărilor cuprinse în magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții la discuții și-au exprimat întreaga adeziune la documentele de pe ordinea de zi a celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare, elaborate sub îndrumarea directă șl cu contribuția hotări- 

toare a secretarului general al partidului.Arătind că ultimele două decenii constituie cea mai fertilă perioadă din istoria României, care a intrat în conștiința națiunii sub denumirea de „Epoca Nicolae Ceaușescu", vorbitorii au evidențiat succesele obținute in dezvoltarea economico-socială a României, în creșterea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, în ridicarea calității vieții in toate județele și localitățile patriei noastre. Ca o consecință firească a preocupărilor partidului și statului nostru pentru creșterea nivelului de trai al populației, au cunoscut o dezvoltare accentuată activitatea de comerț interior, de aprovizionare a populației cu bunuri de consum, cea de prestări servicii, în corelație cu creșterea economică de ansamblu a României socialiste. Ridicarea substanțială a gradului de participare a comerțului și serviciilor la satisfacerea in măsură mereu crescîndă a nevoilor populației, s-a realizat prin extinderea și modernizarea rețelei comerciale și de servicii, atit în localitățile urbane, cit și în cele rurale.Analizînd în spirit critic și autocritic activitatea desfășurată, au fost scoase în evidență și unele neajunsuri din activitatea consiliilor populare, ale unităților comerciale și pentru prestări de servicii în ceea ce privește aplicarea măsurilor stabilite în Programul de autoconducere și autoapro- vizionare a populației, în realizarea producției agricole și de bunuri de consum, îndeosebi in cadrul industriei mici, în valorificarea superioară a resurselor locale, în repartizarea pe localități și gospodărirea judicioasă a fondului de mărfuri, precum și în asigurarea bunei serviri a populației.In cadrul secțiunii a fost evidențiată importanța deosebită a prevederilor privind realizarea integrală a sarcinilor de plan pe anul 1985 și dezvoltarea activității de comerț și de prestări servicii în cincinalul 1986—1990, aplicarea cu mai multă fermitate a principiilor autoconducerii și autoaprovizionării, asigurindu-se condiții din ce in ce mai bune pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu mărfuri și a serviciilor, in corelație cu dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale, cu creșterea producției industriale și agricole, cu sporirea eficienței întregii activități.S-au evidențiat măsurile stabilite pentru creșterea rolului și răspunderii consiliilor populare în realizarea prevederilor Programului privind dezvoltarea industriei ' mici și a Programului special privind prestările de servicii pentru populație în cincinalul 1986—1990.în cadrul secțiunii s-au făcut numeroasa propuneri de îmbunătățire a activității în domeniul comerțului interior și prestărilor de servicii.Vorbitorii â-au angajat să-și mobilizeze toate forțele, întreaga lor capacitate, și putere de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin, exprimînd aprobarea deplină față de documentele supuse dezbaterii.
Secțiunea pentru 
perfecționarea 
activității consiliilor 
populare, dezvoltarea 
democrației socialiste 
și participarea 
oamenilor muncii 
la conducerea vieții 
economico-socialeLucrările secțiunii, la. care ,au participat 704 delegați, și invitați, au fost conduse de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în prezidiu au mai luat loc tovarășii : Lina Ciobanu, Victor Cojoacă, Teodor Coman, Tamara Dobrin, loan Forlș, Ion Frățilă, Ileana Georgescu, Mihai Marina, Maria Ștefan și loan Ungur.Au luat cuvintul tovarășii : loan Ungur, Elisabeta Avram. Gheorghe Glodeanu, Ileana Dinică, Gheorghe Spînu. Marin Neațu, Alexandru Nedelea, Ileana Georgescu, Ion Caița, Mariana Beliș, Ion Ioniță, Vilma Deak, Gheorghe Negoescu, Elena Zamfir, Carol Wagner, Ioan Foriș, Gheorghe Sandu, Ioana Bolba Mateescu. Octavian Ghiță, Ludovic Kovacs, Olimpiu Achim, Mihai Marina, Onorina Nedelcu, Geta Toader, Dumitru Calancea, Petru Mureșan, Lidia Roșoga, Ioan Retegan, Mihai Pleșcan, Ion Frățilă, Dumitru Pîrvu- lescu, Mihai Niculiță, Iacob Ecoviță, Maria Biftoi, Gheorghe Dascălu, Georgeta Marinescu, Dumitru Vieru, Alexandru Belea, Gheorghe Alboiu, Maria Blidișel, Cornel BerlCa, Viorel Ștefănescu, Florea Neagu.în numele celor pe care-i reprezintă, participanții au dat glas recunoștinței profunde pe care comuniștii, întreaga națiune o poartă secretarului general al partidului, care și-a dedicat cu eroism și pilduitoare dăruire întreaga viață și activitate cauzei libertății, prosperității și fericirii poporului, triumfului ideilor socialismului și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii.,în lumina tezelor, ideilor și orientărilor de o inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala cuvintare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna înaltului forum al organelor locale ale puterii și administrației de stat, s-au analizat, cu responsabilitate și exigență, modalitățile perfecționării continue a activității consiliilor populare, a stilului și metodelor de muncă, subliniindu-se necesitatea creșterii contribuției acestora la înfăptuirea, în profil teritorial, a politicii partidului și statului nostru. Au fost relevate sarcinile de mare importantă ce revin consiliilor populare în cincinalul 1986—1990 privind dezvoltarea economico- socială în profil teritorial, în dezvoltarea industriei mici și a prestărilor de servicii pentru populație.în cadrul dezbaterilor au fost reliefate mijloacele concrete și eficiente prin care consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale trebuie să acționeze pentru trecerea la autogestiunea, autoconducerea și autofinanțarea tuturor unităților administrativ-teritoriale.Vorbitorii au evidențiat cadrul organizatoric și instituțional creat din inițiativa și cu contribuția directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, după cel de-al IX-lea Congres al partidului, și care asigură participarea directă a maselor de oameni ai muncii la conducerea vieții economice și sociale a întregii activități. S-a arătat că acest sistem, unic în felul său, care a descătușat energiile creatoare ale maselor populare, asigură implicarea efectivă a producătorilor de valori materiale și spirituale în procesul de adoptare a deciziilor.Cu exigență și răspundere au fost înfățișate neajunsurile manifestate în activitatea consiliilor populare, precum și direcțiile de acțiune pentru înlăturarea lor. Au fost formulate, de asemenea, numeroase propuneri privind perfecționarea activității consiliilor populare în luarea deciziilor și în rezolvarea problemelor economico- sociale ale localităților.Participanții la dezbateri au exprimat adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru și s-au angajat, în numele colectivelor de oameni ai muncii pe care le reprezintă, să acționeze cu toată hotărirea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an și pe întregul cincinal, pentru transpunerea în viață a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului.
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la încheierea lucrărilor Congresului al III-lea al consiliilor populare

(Urmare din pag. I)tră să se prezinte cu realizarea în cele mai bune condiții a programelor adoptate, a obiectivelor noii etape de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — și să ne putem propune astfel trecerea la o etapă superioară de dezvoltare. Numai în aceste condiții vom putea spune că ceea ce am discutat aici, autocriticile, angajamentele s-au realizat și că, în- tr-adevăr, am tras toate învățămintele ! Am convingerea că așa vom proceda cu toții, tovarăși ! 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“).Vreau să vă spun deschis, tovarăși, că aș dori ca, în 1990, la congresul următor, să fie cît mai puține critici și autocritici — și să ne prezentăm cu rezultate' cît mai bune. Eu>.-aș. idori * iea» •< îpr, cuvîntul meu de atunci să am de făcut critici cîț :>mai puține și cît nîai multe âpr'eciferi' ■ la âd'resa muncii voastre ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite: se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!“).Iată de ce, și acum, la încheierea congresului, doresc să atrag atenția asupra necesității de a se face totul în vederea realizării programelor de autoconducere, autoaprovizionare, autogestiune și autofinanțare. Ele reprezintă o perspectivă și un cadru minunat pentru crearea condițiilor înfăptuirii principiilor comuniste în societatea noastră.

Este necesar să trecem, de asemenea, cu toată fermitatea la înfăptuirea sistematizării și reconstrucției localităților patriei noastre. Pentru a veni în sprijinul consiliilor populare în realizarea acestor obiective, începind din 1986 se vor aloca din fondurile centrale ale statului sumele corespunzătoare pentru construirea anual a cel puțin 20 000 de apartamente în comune și sate. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu și poporul!“). în același timp, din mijloacele cetățenilor, urmează să se mai construiască, de asemenea, un număr important de locuințe și apartamente.Pe această bază, pînă în 1990, în toate comunele să fie construite centrele tuturor comunelor, iar cu locuințele ce se vor construi pînă în anul 2000 să terminăm, în linii generale, reconstrucția comunelor, transformînd toate comunele patriei noastre în puternice cetăți economice, sociale, culturale,' în. . puternice centre, comune-orășe- nești, care să asigure condiții de viață și de muncă cît mai bune pentru toți locuitorii acestor localități. (Aplauze și urale puter
nice, Îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).De asemenea, ne gîndim să adoptăm un program special de a sprijini mutarea din orașele mari, în comune, a unor pensionari, pentru a le crea condiții de locuit, de viață, și, în felul acesta, să poată desfășura și o anumită activitate utilă, care le va păstra sănătatea

și un spirit sănătos. (Vii și pu
ternice aplauze).Așa cum am menționat la deschiderea congresului, prin aceste măsuri, prin toate programele pe care le-am adoptat, se va asigura ridicarea continuă a nivelului de dezvoltare economico-socială a județelor și localităților patriei, rea- lizîndu-se condiții pentru o adevărată egalitate în drepturi între toți cetățenii patriei, pentru apropierea condițiilor de viață și de muncă din comune de cele din orașe. Practic, aceasta este calea pentru dispariția deosebirilor dintre orașe și sate și pentru crearea condițiilor ca cetățenii României socialiste, indiferent în ce localitate vor locui, să aibă aceleași condiții de muncă, de viață, de cultură, aceleași posibilități de afirmare a capacității lor creatoare, de a servi patria și poporul, în toate împrejurările! (Aplauze și urale pu
ternice ;■ se scandează, „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — Româ
nia,;, stima noastră și, mindria !“).Pe această cale — și numai pe această cale — vom crea condițiile trecerii României spre societatea comunistă, asigurării celor mai bune condiții de viață și libertate poporului nostru, a independenței și suveranității, patriei ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Stimați tovarăși,Așa cum am subliniat în expunerea mea, avem tot ce este necesar pentru realizarea programelor

de dezvoltare, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului. Acum, hotărîtoare este munca practică, organizatorică desfășurată în toate domeniile de activitate.Este necesar să se treacă cu, toată hotărârea, de către toate consiliile populare — și atrag atenția și în acest cadru — și de către comitetele județene, de către toate organele și organizațiile de partid, la buna organizare a muncii în toate sectoarele de activitate.
Avem programe bune, tovarăși, dar, așa cum a dovedit practica, numai programele nu sînt suficiente. Trebuie să ne angajăm cu toată hotărârea în activitatea practică pentru realizarea lor. Să îmbunătățim stilul și metodele de muncă, să ridicăm conducerea întregii activități la nivelul cerințelor puse de Congresul al XIII-lea al partidului. Să facem astfel îneît fiecare Consiliu popular, conducerea ■ fiecărei unități economico-so- ' claie', fiecare organizație de partid să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul pe care îl au în organizarea și conducerea întregii activități, pentru a răspunde astfel încrederii acordate de partid, de popor. (Aplauze și 

urale puternice : se scandează În
delung „Ceaușescu șl poporul !“).Doresc să menționez, încă o dată, că, reintorși acasă, trebuie să acționați cu toată fermitatea pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului producției din industrie și din toate celelalte sec

toare, pe acest an și pe întregul cincinal. Este necesar să faceți totul pentru a încheia actualul plan cincinal cu rezultate cît mai bune și pentru a pune astfel o bază trainică pentru cel de-al VIII-lea cincinal.în mod deosebit atrag atenția asupra necesității de a se lua toate măsurile pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției și a exportului.De asemenea, trebuie să se treacă imediat la măsurile necesare în vederea desfășurării în cele mal bune condiții a activității din agricultură. începînd de săptămîna viitoare, de fapt din 15 septembrie, urmează să se treacă la însămîn- țări și să se acționeze în așa fel îneît, pînă\ la 10 octombrie, să fie încheiate toate lucrările de însă- mînțări de toamnă. Numai așa vom pune o bază trainică pentru recoltă anului viitor. Să asigurăm toate condițiile ca, pînă la 25 octombrie, toate culturile însămîn- țiite în toamna acestui an să fie răsărite, pentru a putea înfrăți, și pentru a putea avea, în acest fel, garanția că, anul viitor, vom obține o recoltă bună la grîu, la orz și Ia celelalte culturi.De asemenea, trebuie executate în bune condiții toate lucrările de pregătire a însămînțărilor de primăvară — mă refer la arăturile de toamnă și celelalte lucrări.în același timp, trebuie intensificate lucrările de strângere a recoltei. Există o anumită intîrziere

la recoltat — și, de aceea, trebuie folosite toate forțele, luate măsuri ca toată lumea din comune să iasă la strînsul recoltei. Nimeni nu trebuie să justifice, într-o formă sau alta, că tnu a strâns recolta atunci cînd trebuie, fără nici o pierdere ! Avem tot ce este necesar — și trebuie să luăm toate măsurile în această privință ! A- ceasta este prima dovadă — și va fi prima dovadă — că s-a înțeles bine ce am discutat în congres, că angajamentele luate, critica și autocritica nu au fost formale, ci sînt urmate imediat de fapte, de acțiuni concrete. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).în încheiere, îmi exprim convingerea că hotărîrile congresului vor determina îmbunătățirea activității generale, ridicarea muncii tuturor consiliilor populare la un nivel superior, corespunzător cerințelor puse de.. partid, de legile tării, așteptării maselor populare, a poporului.în întreaga activitate este necesar să se acționeze cu toată fermitatea în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului. Tot ceea ce urmează să realizeze fiecare consiliu popular, și, pe ansamblu, consiliile populare, trebuie să aibă în vedere interesele generale ale poporului, ale locuitorilor din fiecare localitate, să servească dezvoltării generale a patriei, bunăstării materiale și spirituale a tu

turor oamenilor muncii, a întregului popor, întăririi continue a forței materiale a României, a independenței și suveranității sale. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“. 
„Vom munci și vom lupta, țara 
o vom înălța !“).Avînd convingerea că toate consiliile populare, organele și organizațiile de partid vor trage concluziile necesare și vor acționa pentru îmbunătățirea întregii activități viitoare, închei cu urarea adresată participanților la congres, consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor de noi și noi succese și realizări în toate domeniile, de multă sănătate și fericire !Declar închise lucrările Congresului consiliilor populare.Spor la muncă, tovarăși ! 
(Aplauze șî urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !*i „Stima noastră și 
mindria — Ceaușescu, România 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire și vibrant entuziasm, de 
strinsă unitate în jurul partidului, 
toți cei prezențî în marea sală a 
congresului se ridică in picioare 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a întregii na
țiuni — pentru secretarul general 
al partidului,- președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Încheierea lucrărilor
CONGRESULUI

(Urmare din. pag. I)Consiliului popular al județului Timiș, au continuat dezbaterile în plenul congresului asupra problemelor cuprinse in ordinea de zi.Au luat cuvintul tovarășii 
Gheorghe Pană, președintele Consiliului popular al municipiului București, Cornelia Șoimca- 
nu, președintele Consiliului popular al orașului Cărei, județul Satu Mare, Marin Nițu, director general al Centralei „Delta Dunării" — Tulcea, Ion Ceaușescu, prim- vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Constantin Cri- șan, președintele Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, Ludovic Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, Maria Moisoiu, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Botoșani, 
Paraschiv Alecu, președintele Consiliului popular al municipiului Oradea, Decebal Urdea, adjunct al ministrului finanțelor, Maricica 
Țipirigan, președintele Consiliului popular al comunei Sadova, județul Suceava, Alexandru Reimer, prim- vicepreședinte al Consiliului popular al județului Sibiu, Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, 
Nicolae Albn, președintele Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere â mărfurilor Vîlcea, Victoria Rusu, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Bistrița-Năsăud.în continuare a fost constituită Camera legislativă a consiliilor populare, organism alcătuit din 767 deputați, membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. Camera legislativă urmează să-și aleagă, in prima sa ședință, biroul și comisiile.A fost desemnat, de asemenea, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, format din 125 de membri, și Biroul Executiv al acestuia.După pauză, lucrările congresului au fost conduse de tovarășul 
Petru Enachc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secre- • tar al C.C. al P.C.R.La dezbaterile generale au mal luat cuvîntul tovarășii Marin

Enache, președintele Consiliului popular al județului Galați, Maria Lazăr, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Buzău, 
Vasile Bărbulescu, președintele Consiliului popular al județului Olt, Marcel Dobra, președintele cooperativei agricole de producție Girbovi, județul Ialomița, loan Resiga, președintele Consiliului popular al orașului Lupeni, județul Hunedoara, Pavel Aron, președintele Consiliului popular al județului Arad, loan Ungur, președintele Consiliului popular al județului Mureș, Rada Ștefănescu, președintele Consiliului popular al comunei Lehliu, județul Călărași.Ținînd seama că la dezbaterile în plen și în cele 9 secțiuni pe domenii de activitate au luat cuvîntul 327 tovarăși, care au abordat în mod corespunzător problemele care au constituit conținutul ordinii da zi a congresului, la propunerea prezidiului, s-a hotărît sistarea discuțiilor.

Avind In vedere deosebita im
portanță teoretică și practică a 
strălucitei cuvîntări rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, în deschide
rea lucrărilor acestui impresionant 
forum al democrației noastre mun
citorești, revoluționare, cuvîntare 
care deschide in fața întregului 
nostru popor noi și luminoase 
perspective în activitatea de înfăp
tuire a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., s-a propus ca, 
in legătură cu aceasta, congresul 
să adopte o hotărîre.

Intr-o atmosferă entuziastă, de 
vibrant patriotism, congresul a a- 
doptat, în unanimitate, hotărîrea.Congresul a adoptat, apoi, in unanimitate, programele și proiectele de legi înscrise la ordinea da 
zi.A fost adoptată, de asemenea, in unanimitate, Hotărirea-Chemare a Congresului al III-lea al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale adresată tuturor oamenilor muncii pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe anul 1985 și pe cincinalul actual, precum și pentru asigurarea tutu

ror condițiilor realizării obiectivelor cincinalului 1986—1990.în încheierea lucrărilor celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare' municipale, orășenești și comunale, intimpinat 
cu îndelungi aplauze, cu urale și 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.Cuvintarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu atenție și subliniată în repetate rinduri cu urale și aplauze puternice. S-a scandat In repetate rinduri: „Vom munci și vom lupta, țara o vom înălța !“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“, „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“.Ședința de încheiere a lucrărilor înaltului . forum al democrației noastre muncitorești-revoluționare ia sfirșit într-o atmosferă de înălțător entuziasm. Sub imensa cupolă a Complexului expozițional răsună acordurile Imnului Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe tricolor Unire".Toți cei prezenți în marea sală a congresului, în picioare, aclamă minute în șir pentru partid și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și-a consacrat întreaga sa viață binelui și fericirii întregului nostru popor, cauzei socialismului și păcii.Prin urale și ovații, participanții la lucrări au exprimat, în numele milioanelor de oameni ai muncii pe care i-au reprezentat la congres, angajamentul ferm de a nu precupeți nici un efort pentru a asigura înaintarea în ritm și mal înalt a patriei noastre spre noi culmi de progres și civilizație, pentru înfăptuirea cu succes a luminoaselor programe stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Prin problematica de o deosebită însemnătate a documentelor dezbătute, prin întreaga desfășurare a lucrărilor, cel de-al III-lea Congres al consiliilor populare județene și

al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale s-a constituit, într-o puternică manifestare a unității de neclintit a întregului nostru popor în jurul partidului, al secretarului său general, exprimînd hotărîrea tuturor cetățenilor țării de a acționa neabătut pentru realizarea hotăriri- lor Congresului consiliilor populare, in vederea accelerării progresului multilateral al României socialiste,
★La plecare, în fața pavilionului central al Complexului expozițio- nal din Piața Scinteii, care a găz

duit lucrările congresului, mii de oameni ai muncii din Capitală au făcut, ca și în ziua precedentă, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu o caldă manifestare de dragoste și stimă. Printr-un adevărat culoar ' viu, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut pe jos aleea centrală, pînă la impunătorul arc ce domină intrarea în complex. Cei veniți să-i salute purtau drapele tricolore și roșii, portrete ale conducătorului partidului și statului nostru, ale to

varășei Elena Ceaușescu, pancarte cu urări la adresa gloriosului nostru partid, a patriei socialiste, îndemnuri pentru unirea eforturilor în marea bătălie de îndeplinire a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului. Se aclama cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“, expri- mîndu-se astfel gîndurile șl sentimentele de dragoste și prețuire, de recunoștință fierbinte ale tuturor cetățenilor patriei față de cel mai iubit fiu al națiunii noastre, care conduce cu înțelepciune și fermi

tate revoluționară patria și poporul spre comunism.Tineri și pionieri au oferit cu dragoste frumoase buchete de flori. Imaginea sărbătorească a acestei frumoase zile de toamnă a fost întregită de cîntece și dansuri executate cu măiestrie de formații artistice profesioniste și de amatori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie acestor calde manifestări ale dragostei și bucuriei cu care oamenii muncii, toți cetățenii țării Intîmpină de fiecare dată pe conducătorul încercat al partidului și statului nostru.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL lll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE
— Din cuvîntul participantilor la dezbateri —

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE PANĂPentru toți comuniștii, pentru oamenii muncii din municipiul București, magistrala expunere rostită in fata congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă un document programatic de o excepțională valoare teoretică și practică, ce definește In chip strălucit căile si modalitățile concrete de acțiune pentru perfectionarea în continuare a democrației noastre socialiste, pentru creșterea rolului consiliilor populare în organizarea și conducerea activității economico-sociale.Realizările remarcabile dobîn- dite de poporul român. îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea. cea mai fertilă din întreaga noastră istorie, pe care cu mîndrie o numim „Epoca Ceaușescu". demonstrează cu puterea faptelor justețea politicii partidului comunist. forța novatoare a gîndi- rii și acțiunii revoluționare a secretarului său general, cel mai iubit fiu al națiunii, comunistul ș: luptătorul revoluționar neobosit, eroul între eroii neamului, care și-a pus în mod decisiv amprenta asupra noului destin socialist al patriei.Asemenea întregii țări. Capitala a cunoscut în ultimii 20 de ani uriașe prefaceri revoluționare, care au dat un chip nou orașului — devenit simbolul acestei strălucite epoci. Prin investiții, ce depășesc 350 miliarde lei. s-au înnoit fondurile fixe în proporție de 80 la sută, s-au creat mari platforme industriale. .au fost modernizate toate unitățile. Productivitatea muncii a sporit. în ultimele două decenii, de aproape 4 ori. iar exportul de 10,5 ori.Peste 1,2 milioane locuitori s-au mutat In apartamente noi, au fost date în folosință numeroase obiective social-cultu- rale. In prezent se continuă lucrările de mare amploare la metroul bucureștean, precum și în noul centru politico-adminis- trativ, au început excavațiile pentru realizarea grandiosului proiect inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind amenajarea complexă a rîului Dîmbovița. Acționind pentru înfăptuirea orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, oamenii muncii din Capitală 

au realizat în acest an, peste plan, o producție-marfă industrială în valoare de 2,3 miliarde lei, concretizată în importante cantități de produse livrate suplimentar economiei naționale și la export.După ce s-a referit la unele lipsuri existente în activitatea' economică, vorbitorul a spus : Pe:.baza indicației, date de to.-.., varășul Nicolae Ceaușescu, în viitorul cincinal va trebui - să realizăm în Capitală un ritm de creștere a producției industriale de circa 10 la sută, astfel incit, la nivelul anului 1990, să obținem o producție de 280—300 miliarde lei și să dublăm productivitatea muncii față de 1980. în acest scop, au fost antrenate colective largi de specialiști din producție, cercetare și din institutele de învățămînt superior
CUViNTUL
CORNELIAVă rog să-mi permiteți ca. în calitate de deputat al Consiliului popular județean Satu Mare și primar al orașului Cărei, să adresez de la această înaltă tribună conducerii partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, mulțumirile oamenilor muncii din această parte a țării pentru sprijinul permanent pe care il acordă dezvoltării județului nostru și orașului Cărei.Mărețele înfăptuiri ale acestor 20 de ani de adinei transformări și înnoiri în toate domeniile de activitate sint indisolubil legate de numele tovarășului secretar general, ctitorul României moderne, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, eroul sub a cărui vizionară și îndrăzneață conducere națiunea română a ciștigat un binemeritat prestigiu în întreaga lume.Aducem un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea invătămintului, științei și culturii, pentru luminosul model de viață și activitate dedicate înfloririi națiunii noastre socialiste.Meleagurile sătmărene au beneficiat de roadele înteleptei politici a partidului și a statului nostru de amplasare teritorială judicioasă a forțelor de producție, astfel îneît valoarea fondurilor fixe productive a crescut de 6,4 ori, producția industrială de 8,1 ori, producția agricolă de 2,4 ori.Pe coordonatele acestui însemnat progres economic și social s-a înscris și orașul Cărei. Ca urmare a vizitelor de. lucru efectuate de tovarășul secretar general in orașul nostru, volu-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MARIN NIȚUDatorită politicii consecvente a partidului nostru de dezvoltare economico-socială a tuturor zonelor țării, de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei. și județul Tulcea a cunoscut, în cei 20 de ani care au 

care, prin soluțiile propuse, aduc o contribuție deosebită la crearea condițiilor necesare realizării creșterilor de producție prevăzute, în condiții de eficiență și calitate superioare.Sporirea aportului cercetării In solutionarea problemelor prioritare ale producției o datorăm îndrumărilor de înaltă competentă științifică de care beneficiază unitățile din Capitală din partea tovarășei Elena Ceaușescu, pentru care exprimăm, și cu acest prilej, cele mai alese mulțumiri.Referindu-se apoi Ia situația agriculturii Sectorului agricol Ilfov, tovarășul Gheorghe Pană a spus că este necesară o mai bună organizare, o preocupare mai susținută pentru perfecționarea întregii activități, folosirea cu eficiență sporită a fondului funciar, urmărind valorificarea superioară a resurselor existente, dezvoltarea și modernizarea, zootehniei, depășirea tuturor producțiilor planificate la culturile cerealiere, realizarea programului de irigații, astfel incit, pînă la sfirșitul cincinalului viitor. întreaga suprafață agricolă a sectorului să fie irigată.Am stabilit recent — a continuat vorbitorul — un program de acțiune pentru dezvoltarea si diversificarea producției industriei mici, precum și a prestărilor de servicii pentru populația Bucureștiului și comunelor Sectorului agricol Ilfov, care vor spori cu aproape 18 la sulă anual. Vom urmări, cu prioritate, valorificarea superioară a resurselor și a bazei de materii prime locale, a materialelor recuperabile și refolosibile, pentru satisfacerea cît mai deplină a cerințelor populației și creșterea aportului industriei mici la realizarea sarcinilor de export. Acordăm o atenție deosebită realizării sarcinilor ce ne revin din prevederile Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților.Aplicarea prevederilor programului privind autocondu- cerea, autogestiunea economico- financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale va contribui la creșterea rolului consiliilor populare în mobilizarea oamenilor muncii, a tuturor locuitorilor la înfăptuirea mărețelor obiective privind dezvoltarea și înfrumusețarea Capitalei și a comunelor.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — a spus în încheiere vorbitorul — va constitui pentru oamenii muncii din municipiul București un mobilizator program pentru perioada viitoare. Ne angajăm să acționăm cu hotărîre pentru în- făpttțirisă exemplară a" silt'ciiii- lor ce ne revin, realizing, pâsta plăti’. în'anul 1985. o IM'bducțic- marfă industrială în valoare, de.. 3 miliarde lei, ceea ce vă con-’ duce la obținerea, pe cincinalul în curs, a unei producții suplimentare de 18 miliarde lei. adu- cîndu-ne astfel o contribuție sporită la dezvoltarea economico-socială accelerată a patriei și. pe acest temei, la creșterea nivelului de viață al întregului nostru popor.
TOVARĂȘEI 
ȘOIMEANU mul investițiilor a ajuns la 3 miliarde lei. efectul alocării acestor fonduri regăsindu-se în creșterea puterii economice a orașului. Producția industrială a crescut de aproape zece ori, iar populația s-a dublat. S-au construit noi capacități, astfel că in prezent realizăm peste 78 000 Iei producție pe locuitor. Peste 70 la sută din populația orașului trăiește in locuințe noi, volumul desfacerii mărfurilor și al prestărilor de servicii pe locuitor a sporit de patru ori.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la congresul nostru, este necesară o preocupare susținută a consiliilor populare pentru dezvoltarea sectorului alimentar al micii industrii — de fabricare a conservelor, de industrializare a produselor agricole, de creștere și diversificare a produselor culinare, creînd adevărate centre pentru producerea hranei populației, astfel incit, pină la sfirșitul cincinalului următor, circa 40—50 la sută din mărfurile alimentare vîndute populației să fie produse industrializate.Vă rog să-mi permiteți să încredințez conducerea partidului și statului, pe tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Satu Mare vor acționa cu devotament, cu dăruire patriotică și spirit revoluționar pentru îndeplinirea mărețelor sarcini care ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, din programele pe care le dezbatem, contribuind astfel la ridicarea scumpei noastre patrii pe noi culmi de civilizație, progres și bunăstare.

trecut de la Congresul al IX- lea al partidului, o puternică dezvoltare. Prin materializarea însemnatelor fonduri de investiții alocate, a orientărilor și indicațiilor prețioase date în mai multe rînduri la fața locului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

județul nostru realizează în prezent o producție industrială de 2,6 ori mai mare comparativ cu anul 1980. Succese importante s-au înregistrat și in activitatea edilitar-gospodărească, în perioada care a trecut de la Congresul al II-lea al consiliilor populare construindu-se aproape 7 000 de apartamente, unități sanitare, lăcașuri de cultură și alte numeroase obiective sociale.în continuare, vorbitorul a spus : Programul privind dezvoltarea economico-socială in profil teritorial pe anii 1986— 1990 prevede valorificarea (deplină a resurselor existente în fiecare județ și zonă a țării. Pe această linie se înscrie și programul de amenajare și exploatare integrală a Deltei Dunării, elaborat din inițiativa și cu contribuția directă și hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.în lumina sarcinilor ce ne revin din Programul privind folosirea rațională a fondului funciar și creșterea suprafețelor agricole, îndeosebi a celei arabile, acționăm cu toate forțele pentru soluționarea problemelor legate de extinderea suprafețelor arabile, pe baza Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic în domeniul valorificării complexe a resurselor naturale din Deltă. Au fost luate măsuri în vederea îndeplinirii sarcinii trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se reduce termenele de execuție a lucrărilor hidroameliorati- ve. Ca urmare, suprafața agricolă va crește de la 14 985 ha în 1982, la 93 635 ha in anul 1990. Raportăm congresului că
. CUViNTUL TOVARĂȘULUI 

ION CEAUȘESCUîn concepția partidului nostru, a secretarului său general, creșterea rolului conducerii planificate, unitare constituie o legitate a progresului multilateral al societății noastre. Acționind ferm pentru întărirea conducerii întregii vieți economico-sociale, pe baza planului național unic, partidul nostru situează, totodată, în centrul preocupărilor aplicarea consecventă a principiilor autoconducerii și autoges- tiunii muncitorești, asigurînd fructificarea tuturor valențelor centralismului democratic atît in ceea ce privește fundamentarea deciziilor la nivel central, cît și elaborarea și transpunerea în viață a hotărîrilor la nivelul unităților economice și administrativ-teritoriale.Referindu-se în continuare la unele aspecte privind conlucrarea cu organele locale ale puterii de stat, cu ministerele, centralele și unitățile economice vizînd înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare eco- npmico.-sbciala.’, în profil teritorial în perioadă 1986—1990, vor? bitorul a subliniat necesitatea ■ • accentuării laturilor calitative ale dezvoltării economiei naționale, în vederea unei creșteri economice intensive, prin modernizarea în continuare a structurilor de producție, ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea mai accentuată a productivității muncii, utilizarea cu maximum de randament a capacităților de producție, economisirea strictă și valorificarea superioară a materiilor prime, combustibililor și energiei, intensificarea recuperării' resurselor refolosibile, reducerea costurilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale, creșterea substanțială a eficienței economice în toate sectoarele de activitate. In acest scop, vor fi intensificate, împreună cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, preocupările pentru promovarea celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii, pentru transpunerea hotărită în practică a programelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic.în vederea realizării obiectivelor dezvoltării economico-sociale — a relevat vorbitorul — vom acționa, așa cum ne-a indicat conducerea partidului, pentru perfectionarea activității
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN CRIȘANDe la tribuna înaltului forum al democrației noastre socialiste, în numele locuitorilor din județul Cluj, aducem tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii române, omagiul nostru fierbinte pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și propășirea patriei și spre fericirea poporului.în aceste două decenii de strălucite împliniri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" au fost create toate condițiile ca egalitatea în drepturi, de care se bucură toți cetățenii României socialiste, să se întemeieze pe fundamentul trainic al creșterii potențialului economic al tuturor județelor. Rod al acestei politici, producția industrială a județului a crescut în 20 de ani de aproape 6 ori, producția de cereale de 2 ori, productivitatea muncii de 4 ori, iar volumul mărfurilor livrate la export de peste 12 ori. Municipiul Cluj- Napoca a devenit și el o puternică citadelă industrială. Cercetarea și ingineria tehnologică s-au afirmat viguros, institutele și filialele de specialitate din municipiul nostru beneficiind din plin de sprijinul și îndrumarea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, in fruntea căruia se află eminentul om politic și savant de renume mondial, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia îi adresăm și cu acest 

a fost îndiguită o suprafață de 34 920 ha, s-au desecat 32 985 ha, jar terenul arabil în cultură a ajuns la 27 520 ha, cu 6 000 ha peste prevederile de plan. Concomitent, va crește și fondul forestier de la 20 335 hectare în 1982 la 29 310 hectare in 1990.Unitățile din Centrala „Delta Dunării" și-au îndeplinit sarcinile la producția-marfă industrială. Am înregistrat un ritm mediu anual de creștere de 14 la sută, întregul spor de producție realizindu-se pe seama creșterii productivității muncii. Obținem, în 1985, o producție de aproape 70 mii tone cereale, plante tehnice șl leguminoase boabe, se îndeplinesc prevederile de creștere a efectivelor de bovine și ovine.Una din principalele preocupări ale consiliilor populare din localitățile Deltei, ale centralei noastre, o constituie dezvoltarea pisciculturii. Pentru creșterea producției de pește la aproape 90 000 tone în anul 1990, acționăm în vederea sporirii suprafeței amenajate, de la 46 650 ha in prezent la 63 150 ha, concomitent cu sporirea producției de pește pe hectar.Asigurăm pe tovarășul secretar general că vom acționa cu fermitate și răspundere, în spiritul indicațiilor și exigențelor formulate în strălucita cuvînta- re prezentată în deschiderea congresului nostru, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale .Congresului al XIII- lea al partidului, pentru ridicarea patriei noastre pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.

de planificare în profil teritorial, punind accent pe modernizarea actualelor tehnologii și introducerea de noi procese de producție, care să confere produselor parametri tehnico-eco- nomici superiori, la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.Vom acorda o atenție deosebită folosirii, cu maximum de randament, în industrie, agricultură și în celelalte ramuri, a potențialului productiv de care dispunem.în întreaga activitate d« planificare vom urmări înfăptuirea prevederilor Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale, valorificarea superioară a potențialului de producție și a tuturor resurselor, realizarea unui grad sporit de ocupare a populației. De asemenea, vom urmări evitarea concentrării și aglomerării populației în mari așezări urbane, .asigurînd ridicarea generală a nivelului de urbanizare a eomțlnelor și centrelor agroindustriale, pentru a- sigurarea unor condiții de muncă și viață cît mai apropiate de cele de la orașe. în dezvoltarea comunelor și satelor vom avea în vedere sporirea rolului acestora în organizarea. și creșterea producției, a- gricole, în dezvoltarea industriei mici, prin folosirea materialelor și celorlalte resurse locale. amplificarea și diversificarea prestărilor de servicii pentru populație. Avem in vedere organizarea unor unități integrate, dimensionate la nivelul resurselor locale, care au avantajul reducerii substanțiale a cheltuielilor de transput^, folosirea mai completă a forței de muncă, utilizarea superioară 
a subproduselor rezultate din prelucrare.încredințăm conducerea partidului — a spus in încheiere vorbitorul — că vom acționa cît mai eficient pentru transpunerea exemplară în viată a indicațiilor primite, pentru a aduce întreaga contribuție la înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea, a politicii partidului nostru.

prilej profunde mulțumiri, via noastră recunoștință.în spiritul atribuțiilor largi ce le sînt conferite, consiliile populare din județul Cluj au situat în centrul activității lor Îndeplinirea exemplară a obiectivelor prevăzute în planul de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. Avem o experiență bună în acest sens, dar, așa cum a subliniat în cuvîntarea sa de excepțională valoare secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. se impune ca în activitatea consiliilor populare să se atingă o treaptă calitativ nouă, rolul lor în conducerea localităților, în asigurarea dezvoltării generale a patriei să crească in mod substanțial. Pe baza unei largi consultări cu cetățenii și a studiilor efectuate cu sprijinul specialiștilor, comitetul executiv al consiliului popular municipal a adus îmbunătățirile ce se impuneau schiței de sistematizare, cu un accent deosebit pe utilizarea cit mai rațională a suprafețelor destinate construcțiilor, punerea mal deplină în valoare a tradițiilor arhitecturii specifice zonei noastre.Doresc să exprim deplina a- deziune la documentele ""supuse dezbaterii congresului și să mă angajez, in numele tuturor oamenilor muncii din județul Cluj, că vom acționa cu înaltă răspundere, in spiritul Legii privind autoconducerea, auto- 

gestiunea economlco-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale, pusă în dezbaterea congresului, al indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

LUDOVICîn perioada care a trecut de la Congresul al II-lea al consiliilor populare, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, organele locale ale puterii și administrației de stat și-au axat întreaga activitate pe aplicarea fermă a hotărîrilor de partid si legilor tării, a indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Corespunzător răspunderilor ce le revin cu privire Ia elaborarea și înfăptuirea planurilor în profil teritorial, consiliile populare au acționat cu mai multă fermitate pentru valorificarea potențialului industrial creat în toate zonele tării, în acest cadru, mica industrie a cunoscut an de an o creștere continuă, fapt ce a condus la mai buna aprovizionare a populației cu bunuri de consum, la dezvoltarea si diversificarea serviciilor, precum șl la sporirea de peste patru ori a volumului de produse exportate. Producția-marfă industrială realizată de unitățile consiliilor populare a crescut de la 15.9 miliarde lei In anul 1980 la 24,7 miliarde lei In acest an. Dar deși au fost obținute unele rezultate în domeniul industriei mici, considerăm totuși că nu am făcut totul. Există încă mari diferențe între județe atît în ce privește volumul activităților din industria mică, cît mai ales în asigurarea prestărilor de servicii la nivelul cerințelor populației.Valorificînd lă maximum posibilitățile de care dispun, con-, siliilor populare le revine sarcina de mare răspundere, trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a dubla, iar unele județe de a tripla producția industriei mici în viitorul cincinal și a-și spori substanțial contribuția la export.Consiliilor populare le revin sarcini cu totul deosebite în domeniul agriculturii.însușindu-ne pe deplin criti- cile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom lua cele mai hotărite măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin consiliilor populare în domeniul agriculturii, dat fiind faptul că ele poartă răspunderea directă în asigurarea producției agricO-. Ie planificate și-că aceasta este o problemă fundamentală a -e-: coriomiei ‘ha'țio'rîâlei-4 cReferindu-se, în continuare, la aspecte ale materializării planului de investiții, vorbitorul a. subliniat : O dată cu eforturile
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

MARIA MOISOIUVă rog să-mi permiteți să exprim, în numele tuturor oamenilor muncii din județul Botoșani, cele mai alese sentimente de recunoștință și aleasă prețuire pentru lupta revolu- r tionară și activitatea neobosită pe care mult stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu o depune de peste 5 decenii în slujba făuririi unei societăți mai bune și mai drepte.Consiliile populare din județul Botoșani raportează că, acționind în lumina orientărilor și indicațiilor pe care le-a formulat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul nostru, au reușit ca în perioada 1981—1985 să asigure creșterea producției-marfă industriale într-un ritm anual de 12,2 la' sută. Beneficiind de un volum de. investiții de peste 8,2 miliarde lei, au fost date în folosință numeroase obiective e- conomice, social-culturale și e- dilitar-gospodărești.Oamenii muncii din unitățile economiei locale botoșănene raportează că, în întlmpinarea congresului, au îndeplinit indicatorii de plan, pentru întregul cincinal actual, la producția- marfă industrială, la livrări pentru fondul pieței și export, în toate aceste realizări se află încorporată și activitatea micii industrii și de prestări servicii a cooperației meșteșugărești din județul nostru, care, în anii ac
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

PARASCHIV ALECUVă rog șă-mi îngăduiți ca tn acest mare forum democratic să dau glas puternicelor sentimente de dragoste nețărmurită și de profundă recunoștință pe care comuniștii, toți locuitorii străvechilor meleaguri românești ale Bihorului le nutresc fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce a făcut și face, cu adîncă iubire de neam și țară, în scopul înfloririi necontenite a patriei noastre socialiste.în perioada de neasemuită măreție inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, perioadă pe care cu legitimă mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", producția industrială a județului a crescut de peste 6 ori, iar cea agricolă de peste două ori.

Nicolae Ceaușescu, pentru a înfăptui exemplar istoricele hotă- riri ale Congresului al XIII-lea al partidului, asigurînd mersul ascendent al României spre progres și prosperitate.
FAZEKASstatului, locuitorii municipiilor, orașelor și comunelor patriei noastre și-au adus o contribuție tot mai mare la realizarea unui număr însemnat de obiective de interes obștesc. Prin contribuția lor directă s-au construit în acest cincinal peste 2 780 săli de clasă, 200 grădinițe, cămine și creșe pentru copii, 174 dispensare, alimentări cu apă și canalizări, construcții și reparații de străzi, trotuare, poduri, amenajări de spații verzi, precum și alte lucrări de natură să sporească gradul de confort și civilizație al tuturor localităților.Sistematizarea și dezvoltarea orașelor și satelor din tara noastră, a întregii rețele de localități se x realizează, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu pe seama concentrării și aglomerării populației în mari așezări urbane, ci prin ridicarea generală a nivelului de urbanizare a comunelor și centrelor agroindustriale, prin dotarea acestora cu tot ce este necesar pentru asigurarea unor condiții de muncă și viață apropiate de cele ale localităților urbane, asigurînd, totodată, creșterea gradului de folosire a terenurilor șl reducerea suprafețelor din cadrul perimetrelor construibile.Relevînd Importanța aplicării ferme a principiilor autoconducerii și autogestiunii economico- financiare a unităților administrativ-teritoriale și realizării, pină la sfirșitul anului 1986, a autofinanțării tuturor localităților, vorbitorul a subliniat sarcina consiliilor populare de a acționa cu toată fermitatea pentru creșterea eficientei întregii activități economica și sociale, pentru sporirea continuă a veniturilor proprii, în vederea participării la fondul de dezvoltare generală a întregii societăți.După ee s-a referit 1* sarcinile ce revin deputatilor, consiliilor populare. Comitetului pentru Consiliile Populare în întărirea inițiativei și spiritului de răspundere ale acestora, vorbitorul a arătat, în încheiere, că toți cei ce activează în acest domeniu vor acționa cu fermitate pentru a tranșpufis.în viață orientările și indicaiillp: secre.- târului general al partidului, tovarășul Nicolae „Ceaușescu. ..ho^ tăririle Congresului ăl XIII-lea’. adueîndu-și astfel contribuția la înălțarea României socialiste pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.

tualului cincinal, s-a dezvoltat puternic pentru a răspunde mai bine cerințelor populației.Consiliile populare din județ aplică un program complex de organizare a unor unități ale industriei mici și de prestări de servicii, iar, împreună cu celelalte sectoare ale industriei mici și prestărilor de servicii, noi,, lucrătorii din ’ cooperația meșteșugărească, acționăm pentru a realiza o producție de cel puțin 4 000 lei pe locuitor pînă la sfirșitul acestui an, urmînd ca, pînă în 1990. producția industriei mici să se dubleze. Vom acționa și în viitor pentru valorificarea în mai mare măsură a resurselor locale, a materiilor prime și materialelor refolosibile, îndeosebi a celor rezultate din procesul de producție din întreprinderile județului.Asigurăm congresul, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că pentru noi, botoșănenii, nu există nimic mai de preț decit hotărârea de a ne face datoria la cotele. înaltelor exigențe puse în fața comuniștilor, a întregului popor, de către cel de-al XIII-lea Congres al partidului, realizînd exemplar sarcinile pe acest an și pe întregul cincinal, pregătind temeinic cincinalul 1986—1990, care, și pentru județul Botoșani, va însemna o nouă și semnificativă treaptă pe calea progresului și civilizației socialiste.

Oamenii muncii din municipiul Oradea au obținut, în lunile care au trecut din acest an, o producție cu 806 milioane lei mai mare decit cea realizată în perioada corespunzătoare a anului trecut, onorînd toate contractele la export.în ce privește industria mică, anul acesta, ca urmare a valorificării într-o mai largă măsură a resurselor de importantă locală, realizăm o producție de 1.076 miliarde lei, ceea ce înseamnă 5 200 lei pe locuitor. Acționăm ferm pentru utilizarea cit mai judicioasă a surselor neconventionale de energie. în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru efectuate în municipiul nostru, cen

trala electrică de 1 MW, pe bază de apă geotermală și folosind ca agent de lucru bioxidul de carbon, realizată la Institutul de subingineri din Oradea, se află în probe tehnologice și s-a trecut la proiectarea unei noi centrale, de 5 MW, urmînd ca alte întreprinderi din municipiu să realizeze astfel de instalații de producere a energiei electrice, cu , o putere instalată de 27,6 MW, în același timp, prin recuperarea și refolosirea căldurii rezultate din procesele -tehnologice economisim în acest an 9 000 tone combustibil convențional, urmind ca, în cincinalul viitor, să ajungem la 20 000 tone.Asemenea țării întregi, Oradea a cunoscut mari prefaceri înnoitoare. Au fost construite 44 950 locuințe, în care s-au mutat 160 009 de cetățeni, adică peste 77 la sută din populația
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

DECEBAL URDEACongresul al III-lea al consiliilor populare constituie o nouă și elocventă ilustrare a preocupărilor partidului nostru, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru afirmarea tot mai puternică în viață a democrației noastre socialiste, pentru perfecționarea continuă a întregii activități economico-sociale. Doresc să subliniez însemnătatea deosebită pe care o prezintă măsurile cuprinse în proiectul de Lega privind autoconducerea, autogestiunea economico-finan- ciară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale. Măsurile cuprinse în proiectul de lege, prevederile programelor privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial, dezvoltarea industriei mici și a prestărilor de servicii pentru populație în cincinalul viitor vizează creșterea răspunderii consiliilor populare în elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare ce le sint încredințate și sporirea continuă a veniturilor proprii prin dezvoltarea industriei, agriculturii, 
a prestărilor de servicii, a activităților de gospodărie comunală, social-culturale și a altor activități producătoare de venituri, precum și prin participarea cetățenilor la realizarea unor obiective social-culturale, economice și edilitar-gospodărești. Aplicarea acestor programe va asigura buna gospodărire și dezvoltare a fiecărei comune, oraș, municipiu si județ; '

CUVÎNTUL
MARICICAîngăduiți-mi ca, în numele locuitorilor județului Suceava, să aduc conducerii partidului, tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri, întreaga noastră recunoștință pentru grija ce o poartă tuturor zonelor țării, pentru ca toți locuitorii României socialiste să se bucure ele binefacerile progresului și civilizației.Alături de celelalte zone ale țării, județul Suceava a cunoscut puternice și profunde transformări înnoitoare în anii pe care îi numim cu mîndrie și recunoștință anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", Au apărut platforme industriale moderne, unități agricole viguroase, așezări înfloritoare în care s-au construit 70 000 de apartamente, valoarea producției industriale sporind în acest răstimp de la 4,5 miliarde lei la 23 miliarde, iar producția de cereale și efectivele de animale au crescut de peste 2 ori.Am deosebita bucurie să reprezint aici, la congres, o localitate din zona necooperativi- zată — comuna Sadova — care cuprinde peste 900 gospodării țărănești și unde se continuă tradiționala îndeletnicire a creșterii animalelor. Preocupindu-ne permanent de folosirea completă și rațională a fondului funciar prin protejarea și ameliorarea acestuia, asigurăm in prezent întreaga cantitate de furaje, masă verde și fin, rea- lizînd un echilibru biologic favorabil și stabil între suprafața de teren și numărul de animale.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU REIMERînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Congresul al IX-lea al P.C.R. în. funcția supremă de conducere a partidului a constituit un moment de cea mai mare însemnătate in dezvoltarea României socialiste, a marcat Inaugurarea perioadei celei mai rodnice din istoria patriei noastre, „Epoca Nicolae Ceaușescu".In acești 20 de ani, de intens efort creator, și județul Sibiu a cunoscut o puternică și multilaterală înflorire. Numai în perioada care a trecut din acest an productia-marfă industrială a județului a crescut cu 5.2 la sută fată de intervalul de timp similar al anului precedent, productivitatea muncii cu 6.6 la sută, volumul investițiilor cu 13,4 la sută, iar la export ne-am onorat in întregime contractele încheiate cu partenerii externi. 

municipiului. A sporit, de asemenea, considerabil volumul lucrărilor edilitar-gospodărești.Ne întoarcem acasă cu noi și prețioase învățăminte pe care le-am desprins din magistrala cuvintare a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din dezbaterile care au avut loc în cadrul lucrărilor acestui larg forum al democrației revoluționare.îl asigurăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că, împreună cu masele largi de cetățeni, vom acționa cu toată hotărârea pentru realizarea exemplară a prevederilor planului in profil teritorial, la transpunerea în fapt a mărețelor sarcini șl obiective ce ne revin din hotărîrile istorice ale Congresului al XITX-lea, pentru creșterea mai puternică a contribuției municipiului și județului nostru la înflorirea patriei, pentru măreția epocii glorioase pe care o trăim.

condiții cît mai bune de viață și muncă, de învățămînt, cultură și sănătate pentru toți cetățenii. în conformitate cu prevederile planului și cu politica partidului și statului de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Aplicarea măsurilor pentru asigurarea autogestiunii economi- co-financiare și a autofinanțării unităților administrativ-teritoriale, așa cum se desprinde din excepționala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, înseamnă sporirea răspunderii organelor financiare locale, precum și a Ministerului Finanțelor. Sîntem pe deplin conștient! că sarcina noastră de bază este legată de creșterea contribuției aparatului financiar la aplicarea fermă a mecanismului eco- nomico-financiar, sporirea accelerată a eficientei economice, întronarea unei ordini și discipline financiare desăvirșite. Vom Întări și mai mult conlucrarea cu consiliile populare, sporind exigențele în efectuarea controlului financiar, pentru ca împreună cu acestea să prevenim unele fenomene cu consecințe negative pentru economie, să asigurăm o Înaltă eficientă în utilizarea fondurilor și gospodărirea avuției statului. Vom acționa neabătut, cu abnegație și devotament pentru îndeplinirea orientărilor și indicațiilor cuprinse în magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. avind deplina convingere că în acest fel. vom contribui mai substanțial lă- înflorirea -și prosperitate»^ României socialiste. >î?-l
TOVARĂȘEI 
ȚIPIRIGANPractic, la Sadova nu există locuitor al comunei care deține teren și care să nu-I cultive și să nu crească animale, pentru a-și acoperi, nevoile proprii, de consum, cit și pentru a încheia contracte în vederea livrării unor importante cantități de produse agroalimentare la fondul centralizat al statului.Rezultatele obținute în ultimii ani demonstrează insă că, și în comuna noastră, mai există- resurse nevalorificate, îndeosebi in ceea ce privește creșterea fertilității pășunilor naturale și ameliorarea raselor de animale. Așa cum a cerut de la înalta tribună a congresului nostru tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi, deputății consiliilor populare, ne vom implica mai profund în înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din obiectivele noii revoluții agrare, vom da dovadă de înaltă- răspundere, vom acționa exemplar pentru aplicarea măsurilor de creștere a producției agricole, vegetale și animaliere.Mulțumind din adîncul inimii tovarășului secretar general pentru grija permanentă pe care o poartă ridicării comunelor țării la nivelul condițiilor de muncă și viață de la orașe, consiliul nostru popular, in strînsă colaborare cu deputății și cetățenii, se angajează să acționeze ferm — așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru dezvoltarea mai puternică a sectorului de servicii, astfel îneît, pină în 1990, să asigurăm satisfacerea tuturor cerințelor populației.

Aceste rezultate au fost obți-1- nute in condițiile economisirii a peste 1 000 tone metal și a 
6 000 MWh energie electrică.In agricultură, faptul că și în condițiile zonei a IlI-a de cultură în unele unități agricole s-au obținut, in acest an. producții medii de grîu și orz chiar de peste 5 000 kg la hectar demonstrează că rezultatele. pe ansamblul județului, puteau fi mult mai bune dacă — așa cum, pe bună dreptate, se arată în. cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — consiliile populare s-ar fi implicat cu mai multă fermitate, cu întreaga răspundere in organizarea, coordonarea și controlul activității unităților agricole din teritoriu, pentru generalizarea experienței unităților fruntașe
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL lll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE
Din cuvîntul participantelor la dezbateri —

(Urmare din pag. a IV-a) si Înlăturarea operativă a neajunsurilor constatate.„Epoca Nicolae Ceausescu" a constituit o perioadă de ample și profunde transformări și in înfățișarea tuturor localităților județului, în ridicarea calității vieții oamenilor. S-au construit aproape 58 000 de apartamente, s-a îmbogățit baza materială a invătămîntului, culturii si ocrotirii sănătății.Consiliului popular județean, consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, deputa- tilor le revine in continuare sarcina, subliniată pregnant in cuvintarea secretarului general ab partidului, de a revedea schitele de sistematizare în spiritul reducerii spațiului ocupat de construcții, astfel incit, la sate, clădirile să nu ocupe mai mult de 30 la sută din terenul unei
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

SUZANA GÂDEADe la înalta tribună a celui de-al III-lea ; Congres al consiliilor populare, doresc să exprim omagiul fierbinte și sentimentele de profund respect, nețărmurită prețuire și aleasă recunoștință pe care noi, toți 
cei ce activăm în domeniul culturii și educației socialiste, le adresăm strălucitului conducător al partidului și statului nostru, marelui ginditor revoluționar și umanist, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în ansamblul transformărilor revoluționare înfăptuite in „Epoca Nicolae Ceaușescu", cultura a cunoscut o continuă înflorire și dezvoltare. S-a acționat cu fermitate, pasiune și entuziasm pentru transpunerea în viată a orientărilor si sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind formarea omului nou. constructor demn al socialismului si comunismului. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile populare, în strînsă colaborare cu organizațiile de masă și obștești, au organizat, prin instituțiile de cultură, numeroase și variate acțiuni pentru lărgirea continuă a orizontului de cunoaștere al oamenilor muncii, pentru mobilizarea maselor la realizarea programelor generale de dezvoltare eco- nomico-socială a - tării . și în profil teritorial. Scriitorii, compozitorii. cineaștii, artiștii plastici au dat la iveală noi lucrări inspirate din realitatea bogată 
a vieții zilelor noastre, adăugind noi și definitorii dimensiuni culturii și artei românești.în cadrul larg, generos al Festivalului național „Cintarea României", expresie grăitoare a spiritului novator, revoluționar, deschizător de noi Si luminoase perspective. promovat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în toate sectoarele vieții noastre sociale,-, activitatea cui- _ tural-educativă și de creație a căpătat proporții fără precedent. ridicîndu-se la cote valorice tot mai înalte. A cincea ediție a acestui grandios festival al muncii și croației a demonstrat cu putere resursele

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE ALBUCel de-al III-lea Congres al consiliilor populare se desfășoară în climatul de puternică emulație creatoare generat de gloriosul jubileu al celor două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea, cînd, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, mult iubitul și stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu a fost învestit în funcția supremă de partid, inaugurîndu-se astfel perioada cea mai bogată și fertilă în împliniri din istoria noastră milenară, perioadă pe care o denumim cu îndreptățită mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".In ultimele cincinale, economia județului Vilcea a cunoscut un ritm mediu anual de dezvoltare de 16 la sută, superior mediei pe țară, realizîndu-se . în prezent o producție industrială de 11,3 ori mai mare decît în 1968. S-au dezvoltat puternic și s-au modernizat ramuri purtătoare ale progresului tehnic, cum sînt chimia, construcția de mașini și energia electrică. S-a creat o bună bază materială în- vățămîntului, culturii, sănătății. O amploare fără precedent a cunoscut construcția de locuințe, ceea ce a contribuit. în mod esențial, la creșterea nivelului de viață al tuturor locuitorilor.Potrivit prevederilor din planul județean de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, am dezvoltat continuu rețeaua unităților proprii de producție, lărgind sfera serviciilor către populație, am intensificat activitatea pentru punerea în valoare a. resurselor locale. Pe

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
VICTORIA RUSUIn anii luminoși care au intrat definitiv în conștiința poporului nostru drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", au fost înălțate ctitorii demne de istoria nouă pe care o edificăm. Este o mindrie să fim contemporanii acestui timp de mărețe prefaceri revoluționare, în care și județul Blstrița-Năsăud, asemenea întregii țări, a cunoscut un amplu proces de dezvoltare economico-socială, armonioasă și echilibrată.Volumul de investiții alocate județului nostru s-a cifrat la 30 miliarde lei, ceea ce a dus la creșterea de 9 ori a fondurilor fixe, la sporirea producției industriale de 13,4 ori. Pe această bază, volumul exportu

lui s-a mărit de 12 ori, produ

gospodării, cea mai mare parte urmind a fi destinată culturii produselor agricole.Totodată, există toate condițiile pentru ca, așa cum se arăta în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pină la sfîr- șitul anului 1986 toate cele 62 de localități din județ să se autofinanțeze prin sporirea producției industriei mici, diversificarea serviciilor și lărgirea rețelei de unități prestatoare, atragerea la buget a tuturor resurselor.Ne angajăm, a spus în încheiere vorbitorul, să realizăm exemplar sarcinile de plan din acest an. punînd astfel temelia unei activități calitativ superioare incă din primele zile ale viitorului cincinal și sporind contribuția județului Sibiu la înflorirea multilaterală a patriei noastre — Republica Socialistă România.

nesecate de creație și inventivitate ale poporului, amploarea fără precedent a emulației participative a cetățenilor la opera de înălțare socialistă și comunistă a patriei, unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ampla expoziție inaugurată recent, în prezenta conducerii partidului și statului, cu prilejul incheie- rii acestei ediții a Festivalului național „Cintarea României", ca și impresionantul spectacol cultural-artistic realizat în cinstea sărbătorii naționale a poporului nostru și împlinirii a 20 de ani de la* Congresul al IX- lea al partidului au sintetizat imaginile revelatoare ale muncii și vieții noastre, mărețele înfăptuiri obținute, sub conducerea partidului. în dezvoltarea economico-socială a tării. în propășirea științei, culturii și artei.Am beneficiat și beneficiem de sprijinul competent și permanent. caracterizat prin spirit revoluționar, patriotic, pe care l-am primit în toată această perioadă din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. savant de renume mondial, care ne-a îndrumat îndeaproape, cu căldură și înțelegere, și căreia îi adresăm și cu acest prilej cele mai respectuoase mulțumiri.Am ascultat cu deosebit Interes și profundă satisfacție magistrala expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața acestui larg și reprezentativ forum al democrației noastre socialiste. Acest document de excepțională însemnătate teoretică și practică pune și în fața noastr^ sarcini deosebit de complexe.Puternic mobilizați de îndemnurile și chemările secretarului general al partidului, rie angajăm ca și in continuare să muncim neobosit, cu toate forțele. adueîndu-ne contribuția la transpunerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

terenurile degradate am cultivat răchită și am înființat o secție de împletituri, din tufurile vulcanice, din nisip și zgură am realizat diferite materiale de construcții. în acest an au fost create 86 noi capacități de producție și prestări servicii profilate pe producția de articole de uz casnic și gospodăresc, artă populară și artizanat.Deși a crescut numărul unităților prestatoare de servicii către populație, calitatea, acestora lasă încă de dorit. In activitatea de achiziții, unele consilii populare, ca și conducerile unităților noastre nu se preocupă cu suficientă răspundere pentru a spori cantitățile de produse predate la fondul de stat.In lumina indicațiilor cuprinse în cuvintarea tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, uniunea noastră va acționa cu fermitate pentru punerea in valoare a resurselor de materii prime și materiale care se găsesc pe plan local, prin dezvoltarea industriei mici, prin lărgirea și diversificarea rețelei unităților prestatoare de servicii, punînd un accent deosebit pe organizarea unor unități speciale pentru întreținerea si repararea locuințelor, precum și a unor unități de produse culinare preparate.Asigur congresul că oamenii muncii din județul Vilcea vor acționa cu fermitate pentru a transpune neabătut în viață hotărîrile Congresului al XIII- lea al partidului, sporind aportul județului nostru' la progresul întregii țări.

sele noastre fiind apreciate acum in 60 de țări. Ne-am preocupat permanent de creșterea productivității muncii care, în prezent, este de peste 754 mii lei pe fiecare om al muncii, de perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a întregului personal. Am căutat modalități de introducere mai rapidă a noului în producție, de reducere a cheltuielilor totale la 1 000 lei producție marfă și a timpului afectat reparațiilor.Urmărind cu fermitate înfăptuirea sarcinilor noii revoluții agrare, consiliul popular județean a acționat pentru mai buna mobilizare a tuturor forțelor, pentru sporirea continuă 

a producției agricole, pentru realizarea in bune condiții a fondului de autoaprovizionare și fondului de staț, deoarece, așa cum a subliniat 'tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, nimeni nu trebuie să consume mai mult decit produce.Dezvoltarea economică accelerată a atras după sine progresul edilitar, condiții de viață mai bune pentru cei ce muncesc. S-au construit 43 000 locuințe, precum și alte obiective social-culturale.în județul nostru, unde pă- mintul arabil este puțin, avem deosebita sarcină de a restrîn- ge perimetrele construlbile, de a amplasa cu chibzuință obiectivele economice și sociale, astfel incit agricultura să cî.știge teren pentru culturi. Spiritul nostru de buni gospodari va trebui să se facă mai puternic simțit și în aplicarea prevederilor din programele de dezvoltare a industriei mici și prestărilor de servicii.Documentele supuse dezbate
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MARIN ENACHEMagistrala cuvîntare prezentată la acest mare forum al democrației noastre socialiste, al cărei impresionant conținut de idei constituie programul ferm de muncă, acțiune și luptă revoluționară pentru fiecare dintre noi, reprezintă încă o expresie elocventă a forței și dinamismului gindirii strălucite a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care s-a înscris în istorie drept ctitorul genial al epocii căreia i-a dat măreție și frumusețe fără seamăn.Și județul Galați a atins în anii g 1 or i o a s e i „Epoci Nicolae Ceaușescu" un stadiu de dezvoltare economică și socială fără precedent. In ultimele două decenii s-a înfăptuit un amplu program de invesiții— de aproape 118 miliarde lei— iar valoarea fondurilor fixe este de 5,3 ori mai mare decît în anul 1965. în industrie vom obține in acest an o producție de 16 ori mai mare decit acum douăzeci de ani, județul Galați situîndu-se pe locul al patrulea între județele țării.Aplicînd indicațiile și sarcinile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate în județul nostru, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, am elaborat programe speciale, care vizează reducerea consumurilor, valorificarea superioară a materialelor recuperabile, a resurselor energetice neconvenționale și secundare.Prin modernizarea produselor s-au creat condiții ca ponderea sortimentelor cu performante lâ nivel tehnic mondial să ajungă, îrt 1990, la 93 la sută în,-metalurgie și 96 la. sută' 'îi! construcția-' de nave, echipamente navale și hidraulice. Folosim și acest prilej pentru a ne exprima întreaga gratitudine și recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om de știință, savant de renume internațional, pentru contribuția pe care o aduce la progresul științei și culturii ro-
CUVÎNTUL

MARIADatorită aplicării cu consecvență a politicii inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privind dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, și județul Buzău a cunoscut, în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, o adevărată renaștere economico-socială, dispunînd în prezent de o industrie puternică, a cărei producție se ridică la aproape 23 miliarde lei, față de numai 1.6 miliarde lei în anul 1965, de o agricultură în plin proces de modernizare, care a înregistrat în această perioadă un ritm anual de creștere a producției globale agricole de 8 la sută. Pe fundamentul puternic al dezvoltării economiei județului, au fost construite din fondurile statului peste 35 000 de apartamente, precum și numeroase edificii social-culturale și tehnico-edili- tare.Consiliile popular^ din județul Buzău au acționat cu mai multă fermitate pentru dezvoltarea industriei mici și a prestărilor de servicii, valoarea acestora ridicîndu-se în actualul cincinal la 7,5 miliarde lei și, respectiv, 4,6 miliarde lei. S-au creat condițiile necesare trecerii la autofinanțarea unităților adminis- trativ-teritoriale, la înfăptuirea programului de sistematizare și de mai bună gospodărire a localităților.Rezultatele înregistrate în județul nostru puteau fi mult mai bune, dacă consiliile populare s-ar fi implicat mai mult în problematica dezvoltării econo- mico-sociale în profil teritorial. Mă refer, îndeosebi, la uncie neajunsuri din agricultură, la faptul că producțiile slabe obținute anul acesta la grîu și la orz nu pot fi puse numai pe seama condițiilor climaterice nefavorabile. Ne angajăm să
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE BĂRBULESCUVă rog să-mi îngăduiți ca de la înalta tribună a Congresului consiliilor populare să exprim gîndurile și sentimentele celor aproape 600 de mii de locuitori ai județului Olt, aducind tovarășului Nicolae Ceaușescu fierbintele lor omagiu din inimă, adîncă recunoștință și cele mai vii mulțumiri pentru erois

rii congresului creează cadrul cel mai propice pentru mai buna gospodărire a tuturor localităților, pentru creșterea gradului de participare a oamenilor la conducerea treburilor obștești. Organizațiile democrației și unității socialiste din județ vor desfășura o multitudine de activități specifice, cu participarea directă, efectivă a tuturor membrilor organizației noastre, acțiunile de muncă patriotică urmind a atinge numai în 1985 2 400 lei pe un locuitor.Asigur congresul, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, că vom face totul pentru aplicarea neabătută in viață a programelor ce vor fi adoptate în acest forum democratic al țării, ne vom spori contribuția la realizarea planului în profil teritorial și vom stimula continuu inițiativa, hărnicia cetățenilor pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților județului nostru, pentru înflorirea României socialiste.

mânești, de care a beneficiat și beneficiază din plin și județul Galați.Mutațiile calitative care s-au produs in dezvoltarea agriculturii din județul nostru în ultimele două decenii au imprimat un puternic dinamism în dezvoltarea și modernizarea acestei ramuri economice importante, reflectat prin sporirea producției globale agricole de 2,5 ori față de 1965.In strinsă corelație cu dezvoltarea industriei și agriculturii, a Crescut șl nivelul de trai material șt spiritual al oamenilor muncii din județul Galați, în ultimele două decenii constrUiiidu-se peste 70 000 de apartamente-, 80 la sută din populația județului mutîndu-se în locuințe noi.S-a dezvoltat, de asemenea, în ritm susținut, industria mică, volumul acesteia sporind, în anii care au trecut de la cel de-al doilea Congres al consiliilor populare, de 2,5 ori față do anul 1980. Am ajuns în prezent la o producție de 4 050 lei pc locuitor, iar volumul prestărilor de servicii s-a dublat.Valorificând mai bine resursele locale, asigurind o gospodărire rațională a mijloacelor financiare și materiale, am sporit veniturile proprii ale bugetului local cu peste 1.1 miliarde lei față de cincinalul anterior, ceea ce ne-a dat posibilitatea ca pîriă în prezent să acoperim 66 la sută din cheltuieli și să fie autofinanțate integral municipiul Galați și încă 36 de localități gălățene.■Exprimîndu-ne adeziunea totală față de documentele supuse dezbaterii, și • aprobării congresului, ne angajăm să răspundem indicațiilor și îndemnurilor cuprinse în magistrala cuvîntare prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu fapte de muncă care să vorbească despre vrednicia locuitorilor de la Dunăre, despre hotărîrea lor fermă de a răsplăti minunatele condiții de viață și muncă create în „Epoca Nicolae Ceaușescu" cu rezultate deosebite.
TOVARĂȘEI 
LAZĂRlichidăm cu desăvîrșire stările negative de lucruri, să facem din problemele agriculturii — așa cum a cerut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu — problema fundamentală a activității fiecărui consiliu popular, să organizăm mai bine munca, să întărim ordinea și disciplina, să schimbăm mentalitatea și concepția oamenilor, să întronăm un inalt spirit revoluționar.Deși în domeniul sistematizării teritoriului și localităților- avem unele rezultate bune, trebuie să arătăm că n-am acționat cu suficiență fermitate pentru restringerea cu cel puțin 40 la sută a perimetrelor construi- bile. Consiliul popular al județului va urmări concentrarea localităților mici și dispersate în cadrul unor localități cu perspective de dezvoltare, realizarea unor construcții de locuințe cu 2—3 niveluri, astfel îneît acestea să nu ocupe mai mult do 30 la sută din suprafața prevăzută pentru fiecare gospodărie a fiecărei comune.Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a spus in încheiere vorbitoarea — superioritatea unei orinduiri sociale nu se poate demonstra pe calea armelor, ci numai prin felul cum se asigură dezvoltarea economică și socială, progresul, libertatea și bunăstarea popoarelor. în numele locuitorilor județului Buzău, exprim deplina adeziune la politica externă a partidului și statului nostru, o politică de pace, colaborare și înțelegere cu toate popoarele lumii.Ne angajăm cu toată hotărîrea să muncim cu dăruire și răspundere revoluționară pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, care deschid o nouă și strălucită etapă de înaintare a țării noastre pe calea socialismului și comunismului.

mul. cutezanța revoluționară, umanismul cu care conduce, de 20 de ani. destinele partidului si ale poporului spre cele mai înalte trepte ale demnității, libertății . și bunăstării.Cu sentimente de profundă recunoștință și prețuire, adresăm mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu cele mai calde 

mulțumiri pentru abnegația și înaltul spirit revoluționar cu care acționează ca militant de frunte al vieții politice, economice, științifice și sociale a patriei.O dată cu țara, și județul Olt a îmbrăcat, in aceste două decenii, haina celor mai mărețe înfăptuiri socialiste. Este semnificativ faptul că 97 la sută din producția industrială actuală a județului se realizează îa capacități de producție puse în funcțiune in „Epoca Nicolae Ceaușescu".Cu legitimă mindrie patriotică raportăm că oamenii muncii din județul nostru au realizat în 4 ani și 8 luni din actualul cincinal o producție-marfă industrială suplimentară în valoare de 2,6 miliarde lei. Peste 90 la sută din acest spor de producție s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii, în condițiile reducerii consumurilor de materii prime și energie, recuperării și valorificării unor cantități sporite de materiale refo- losibile. în cele 8 luni din acest an, prevederile de plan la pro- ducția-marfă au fost depășite cu 630 milioane lei, iar la producția pentru export cu 178 milioane lei.Pe bună dreptate, așa cum a subliniat tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită la deschiderea lucrărilor congresului, agricultura trebuie să ocupe permanent în activitatea consiliilor populare un loc principal. Consiliul popular județean Olt a acționat susținut pentru folosirea rațională și integrală a pămîntului pentru organizarea mai bună a producției și muncii, efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor . în unitățile agricole, producțiile medii la hectar crescînd iii, acest cincinal cu 1 500 kg la grîu, 2 800 kg la porumb boabe, 1 070 kg la floațea-soa- relui și cu 14 000 kg la sfecla de zahăr și legunte. Pe această bază, în 4 ani a fost dublată cantitatea de cereale livrată la fondul de stat. Cu toate că în acest an agricultura județului a fost greu încercată de secetă. in condițiile în care supra
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MARCEL DOBRAIn tabloul marilor înfăptuiri obținute de poporul român, cu deosebire în ultimele două decenii, se integrează în mod armonios și dezvoltarea puternică, economică și socială, a județului Ialomița, probînd faptic înțelepciunea $1 caracterul științific al politicii partidului nostru, promovată cu claritate de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru edificarea socialistă a tuturor unităților administra- tiv-teritoriale ale patriei.Comuna Girbovi poartă și ea însemnele viguroase ale . dezvoltării. înfățișarea nouă a comunei se datorează, în primul rind, realizărilor obținute de cooperativa noastră agricolă în ce privește sporirea producției vegetale și animale, precum și în dezvoltarea micii industrii. La nivelul actualului cincinal, comuna noastră a depășit sarcinile la producția agricolă, a- dueîndu-și o contribuție substanțială la realizarea fondului de stat. Am considerat ca o îndatorire de mare răspundere îndeplinirea exemplară a prevederilor privind livrarea produselor agricole la fondul, de stat, contribuind astfel la buna aprovizionare a populației și satisfacerea altor cerințe ale e- conomiei țării. Dar, așa cum a rezultat în plenara Consiliului Național al Agriculturii, în a- cest an județul Ialomița nu a obținut recolte de grîu și orz la nivelul posibilităților și al potențialului solurilor din Bărăgan,
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

IOAN RESIGAExprimînd cele mai fierbinți simțăminte de adîncă stimă, respect și înaltă prețuire pe care minerii Văii Jiului, toți oamenii muncii din județul Hunedoara le nutresc față de mult stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, ilustrul conducător al partidului și statului, inspiratorul și ctitorul uriașelor transformări .revoluționare pe care România socialistă le-a înfăptuit de la Congresul al IX-lea, vă rog să-mi îngăduiți să aduc secretarului general al partidului nostru un călduros omagiu și neasemuita noastră recunoștință pentru credința și devotamentul nemărginit cu care slujește interesele fundamentale ale națiunii noastre, năzuințele întregii omeniri pentru pace și libertate.Industrializarea României n avut drept consecință ascensiunea vieții materiale și spirituale a întregului nostru popor. Acest adevăr fundamental este demonstrat în județul nostru de cele 57 000 noi locuri de muncă create, de cele 77 000 de a- partamente moderne date în folosință, de numeroasele edificii de învățămint și cultură, de așezămintele de îngrijire a sănătății, de unitățile comerciale și de servicii ce se pot întîlni pretutindeni.Gîndurile minerilor, ale tuturor oamenilor muncii din bazinul carbonifer al Văii Jiului se îndreaptă cu adîncă și caldă recunoștință spre mult stimatul și iubitul tovarăș Nicolae Ceaușescu, pentru grija deosebită pe care o poartă statornic îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și viață, pentru noul chip înfloritor pe care îl au astăzi localitățile noastre.Valea Jiului arată acum așa cum nimeni nu și-ar fi putut-o imagina. S-au construit cartiere cu blocuri noi, confortabile, cu o arhitectură elevată, cu spații comerciale și de prestații. In acest cincinal s-a realizat ra

fața cultivată cu porumb în sistem irigat nu depășește 23 la sută, s-au făcut adevărate acte de eroism pentru ca apa, din orice sursă, să ajungă cit mai repede la rădăcina plantelor, folosind îndeosebi irigatul prin brazdă. Adunind la timp și fără pierderi recolta, am obținut si vom obține rezultate frumoase, care ne situează printre județele cu producții bune.Trebuie să spunem însă deschis că rezultatele obținute nu ne mulțumesc, că nu numai seceta ne-a drămuit producțiile, ci si faptul că în unele locuri organele de partid, consiliile populare și organele de conducere colectivă din unitățile economice n-au acordat atenția cuvenită respectării întocmai a tehnologiilor impuse de condițiile acestui an.O atenție deosebită acordă consiliile populare din județul nostru dezvoltării industriei mici. Ca urmare a valorificării resurselor locale, pe această cale si prin dezvoltarea prestărilor de servicii, planul cincinal a fost depășit pină acum cu 530 milioane lei. urmind ca pină la sfîrsitul anului să se realizeze suplimentar o producție de a- proape 1 miliard lei. Prin măsurile pe care le vom lua. vom ajunge ca incă din primii ani ai • viitorului cincinal să realizăm o producție in industria mică de 8 000 lei pe locuitor.Proiectul de Lege privind sutoconducerea. autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea localităților asigură un cadru nou. superior de perfecționare a activității eeono-mico- sOciale în profil teritorial, subliniind cu claritate atribuțiile organelor locale ale puterii de stat, cit și obligațiile ce revin cetățenilor în amplul proces de dezvoltate a tuturor unităților adm i n is trati v-teritoriale.Orientările și indicațiile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită la congres vor deveni pentru noi programe prioritare în munca de zi cu zi. pentru înfăptuirea cărora vom face totul, acționind cu hotărîre, răspundere și spirit revoluționar.

iar unele unități obțin recolte mici și la culturile prășitoare. Pe bună dreptate, in cuvintarea la deschiderea congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- răta că nu pot fi obținute recolte mari din moment ce nu se fac prașile, dacă. buruienile înăbușă culturile.Potrivit programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, în județul Ialomița producția globală pe un hectar de teren agricol urmează să crească la peste 25 000 lei, fața de 20000 lei în 1985. Unitatea în care lucrez realizează. de pe acum un asemenea nivel la producția globală raportată la heotarul de teren agricol. A- ceasta constituie cea mai bună dovadă că ceea ce ne cere tovarășul Nicolae Ceaușesctf, ceea ce se prevede în documentele congresului este pe deplin realizabil.Vom acționa cu toată hotărîrea, chiar din aceste zile cînd încep însămînțările de toamnă, pentru a pune mai bine în valoare resursele de care dispunem, astfel îneît în 1986, primul an al cincinalului următor, să realizăm recolte mari, la nivelul potențialului productiv al pămîntului din Bărăgan. Ne angajăm să muncim fără preget pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, pentru ea județul Ialomița să-și sporească tot mai mult contribuția la dezvoltarea și înflorirea scumpei noastre patrii.

cordul la rețeaua de termofica- re generală a Văii Jiului.Referindu-se la eforturile depuse pentru sporirea producției de cărbune și recuperarea restanțelor, vorbitorul a spus : In cursul acestui an am pus în funcțiune importante capacități de producție la minele Paro- șeni, Lupeni, Vulcan, Uricani și avem permanent în atenție folosirea cu randament sporit a utilajelor și instalațiilor din dotare. îmbunătățirea calității reviziilor și reparațiilor, aprovizionarea ritmică, întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă. Am adoptat măsuri hotărite pentru creșterea productivității muncii și asigurarea forței de muncă necesare, la șapte întreprinderi miniere aplicîndu-se, începînd din luna mai, programul de lucru cu „foc continuu".Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită in deschiderea congresului, o atenție deosebită va trebui să acordăm dezvoltării bazei energetice și de materii prime. Stimulați puternic de prevederile recentului decret privitor Ia creșterea răspunderii pentru realizarea planului ’ de producție în industria extractivă, sintem hotărîți să înlăturăm grabnic neajunsurile din propria activitate, să asigurăm realizarea și depășirea productivității muncii, folosirea deplină a tehnicii din dotare.Răspunderea și sarcinile ce revin, în lumina programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, deputaților și Consiliului popular al orașului Lupeni sint de o importanță deosebită, avind în vedere volumul de investiții de aproape 7 miliarde lei de care vom beneficia în cincinalul viitor.Sarcini importante ne revin în ce privește continuarea și mai accentuată a creșterii standardului general de civilizație, pro- punindu-ne să construim noi obiective, care să Întregească moderna zestre a orașului creată în ultimele două decenii.

CUVÎNTUL tovarășului
PAVEL ARONCongresul al III-lea al consiliilor populare lși desfășoară lucrările sub semnul aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea, care a ales în fruntea partidului și statului pe cel mai strălucit fiu al națiunii noastre, revoluționarul consecvent, care și-a consacrat întreaga viață înfăptuirii celor mai nobile aspirații de progres și bunăstare ale poporului român, erou între eroii neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în acești ani deosebit de rodnici, județul Arad a cuposcut o puternică dezvoltare economică și socială. Producția industrială a crescut de peste patru ori, intreaga producție a anului 1965 realizindu-se in prezent in numai 73 de zile. O dezvoltare fără precedent a cunoscut, de asemenea, agricultura.Pe temelia trainică a dezvoltării economice a județului s-au îmbunătățit continuu condițiile de viață ale tuturor oa-, menilor muncii. In cei 20 de ani, în județ au fost date în folosință peste 53 000 apartamente, 100 de școli, peste 4 000 locuri în grădinițe, numeroase obiective edilitar-gospodărești.Dind glas recunoștinței fierbinți pentru grija statornică ce o poartă tovarășul Nicolae Ceaușescu dezvoltării multilaterale a tuturor zonelor țării, oamenii muncii din județul Arad acționează în prezent cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest ultim și hotărî- tor an al actualului cincinal. In perioada care a trecut de la începutul anului, producția- marfă industrială a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 9,5 la sută, iar producția de export — cu 20,3 la sută.Trebuie să spunem insă deschis că rezultatele obținute in cele opt luni care au trecut din acest an nu ne mulțumesc. In unele unități economice, prevederile de plan nu au fost îndeplinite integral la toate sortimentele. Așa ctlm ne-a cerut de la tribuna acestui repre

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOAN UNGURDind glas celor mai alese sentimente de stimă și respect, de profundă recunoștință ale celor peste o sută de mii de comuniști, ale tuturor oamenilor muncii din județul Mureș, exprimăm cel mai vibrant, respectuos și fierbinte omagiu tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, suflet din..sufletul poporului. înflăcărat patriot și militant revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de a cărui gîndire și activitate este legată cea mai fertilă și bogată epocă din istoria patriei noastre, ne care întregul popor o denumește. cu adîncă satisfacție și mindrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu".In consens cu eforturile făcute de partid și de stat, consiliile populare din județ au acționat eu toată răspunderea și hotărîrea pentru valorificarea deplină a potențialului tehnic creat în acești ani,- pentru înfăptuirea exemplară a planurilor de dezvoltare economică in profil teritorial.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile populare și organele de conducere din unitățile industriale ale județului Mureș urmăresc înfăptuirea unor temeinice programe de măsuri politico-educative și tehnico-orga- nizatorice pentru îndeplinirea exemplară a planului pc acest an și pe (întregul cincinal. Ca urmare, pină în prezent, in actualul cincinal s-a realizat o producție-marfă industrială suplimentară de 3.3 miliarde lei. livrindu-se peste prevederile planificate importante cantități de produse necesare economiei naționale. La rindul său. mica industrie a cunoscut un ritm mediu anual de creștere dc peste 13 la sută, fapt ce a dus la o mai bună aprovizionare a popu

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
RADA ȘTEFĂNESCUîn ansamblul realizărilor fără precedent obținute de poporul român in cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, județul Călărași se înscrie viguros pe coordonatele înfloririi sale socialiste. Mutații profunde, în toate sferele vieții economice și sociale,, s-au petrecut, in această perioadă, și în comuna Lehliu. Localitatea modestă de altă dată este astăzi o așezare cu o înfățișare nouă, modernă. Producția industrială se ridică în prezent la peste 427 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 10 ori față de nivelul anului 1965.în agricultură, urmărind înfăptuirea sarcinilor pentru creșterea aportului comunei la fondul de stat și la realizarea programului de autoaprovizionare, producțiile au crescut an de an, reușind chiar și în condițiile grele ale lui 1985 să realizăm producții bune de griu la hectar, la porumb preliminîn- du-se obținerea a peste 15 tone știuleți la hectar.Sintem însă conștienti că avem mari rezerve în acest domeniu. Hotărîți să eliminăm definitiv lipsurile manifestate in activitatea consiliului popular, ne angajăm solemn să acționăm cu și mai multă hotărîre pentru ca rezultatele economice să fie pe măsura sprijinului pe care ni-1 acordă statul și a potențialului productiv al pămîntului.Una dintre preocupările constante ale consiliului nostru popular este legată de sistematizarea teritoriului și a localită

zentativ forum democratic tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea in cele mai bune condiții a producției de export vom mobiliza toate forțele din fiecare localitate și unitate economică, intervenind operativ pentru soluționarea tutujor problemelor, In același timp, vom acționa cu exigență sporită pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor programului supus spre dezbatere Congresului, pentru ca in cincinalul viitor producția micii industrii să se ridice în județul nostru la cel puțin 12 000 lei pe locuitor, va- lorificind superior resursele materiale locale.In agricultură, am reușit să obținem, și in condițiile acestui an, producții bune de griu și orz. Unitățile agricole din județul nostru și-au achitat integral obligațiile la fondul de stat la griu și orz ; preliminăm că vor fi onorate integral și obligațiile la legume, cartofi și fructe.Vom acționa cu fermitate, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, pentru creșterea rolului și răspunderii consiliilor populare în conducerea întregii activități din agricultură, aceasta constituind sarcina fundamentală a organelor locale ale puterii și administrației de stat. Vom trece imediat la înfăptuirea prețioaselor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, urmărind cu toată răspunderea organizarea și desfășurarea în bune condiții a campaniei de toamnă, executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole din această perioadă.Oamenii muncii din județul Arad, urmind strălucitul exemplu de dăruire revoluționară, de înalt patriotism al tovarășului Nicolae Ceaușescu, vor acționa fără preget pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, a programelor ce vor fi adoptate în acest forum, aducin- du-și, astfel, o contribuție sporită la ridicarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație.

lației cu bunuri de consum, la dezvoltarea și diversificarea serviciilor.Arătind că în munca consiliilor populare s-au manifestat și o serie de lipsuri, care au făcut ca realizările să \ nu se ridice la nivelul cerințelor și posibilităților existente, vorbitorul a spus : Sintem ferm ho- tăriți să punem capăt acestor stări de. lucruri pentru! că — asa cum pe drept a apreciat tovarășul secretar general în cuvintarea rostită la [tribuna congresului — nici o localitate, nici un județ nu trebuie să cheltuiască mai mult decit mijloacele pe care le realizează.Programul de dezvoltate economico-socială în profil teritorial în cincinalul 1986—1990 asigură dezvoltarea multilaterală si a județului Mureș. Sporul producției industriale în anul 1990 fată de 1985 se va realiza pe seama creșterii productivității muncii, care va spori !într-un ritm mediu anual de 11 la sută. Prin mai buna organizare și folosire a întregii suprafețe a- gricole. prin creșterea ponderii zootehniei, la 53—55 la sută, producția agricolă globală a județului urmează să orească în- tr-un ritm mediu anual de 7,6 la sută. Vom acționa cu cea mai mare răspundere pentru imprimarea unui spirit revoluționar întregii activități a consiliilor populare, astfel incit pină în 1990. în județul nostru să se realizeze un volum de activitate economică pe locuitor dc cel puțin 100 000 lei. iar în cadrul industriei mici o produc- tie-marfă de cel puțin 9 mii lei pe locuitor, pentru Înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile istorice ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului și din documentele ce vor fi adoptate în cadrul acestui larg forum democratic.

ții. Am urmărit, în acest sens, apropierea treptată a satului de oraș, crearea in comună a condițiilor deviață civilizată, asemănătoare celor din mediul urban. Numai in ultimul timp, cu sprijinul statului și prin participarea cetățenilor, s-au construit 250 apartamente, s-au dat in folosință alte obiective social- culturale.’Consiliul popular va acționa cu și mai multă hotărîre pentru utilizarea judicioasă a terenului. pentru eliminarea suprafețelor neproductive și reducerea perimetrului construi- bil cu pină la 40—50 la sută.Apreciem ca deosebit de importantă indicația tovarășului secretar general de a se organiza în comună, de către consiliul popular sau chiar de .către C.A.P.. activități în domeniul întreținerii și reparării locuințelor, pentru a răspunde, astfel, cerințelor populației, pentru buna păstrare a întregului fond locativ. In spiritul marilor sarcini ce ne revin vom depune toate eforturile pentru ca Lehliu să devină o localitate în care oamenii muncii să găsească tot ce le trebuie pentru o viată civilizată și demnă.Ne angajăm să acționăm ca adevărati revoluționari, să na îmbunătățim stilul și metodele de muncă, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor Congresului al XIII-lea al partidului, sporindu-ne contribuția la edificarea societății socialista multilateral dezvoltate, la înflorirea patriei noastre libera șl independente.
x
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Statului Israel DIN INIȚIATIVA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

î « «

ZIUA NAȚIONALĂ A ETIOPIEI SOCIALISTE

(Urmare din. pag. I)Inminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Statului Israel, Yosef 
Govrin, a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Statului Israel, Chaim Herzog, și a primului ministru, Shimon Peres, călduroase urări de sănătate și fericire, de prosperitate șl progres pentru poporul român.în cuvîntarea prezentată cu acest prilej de ambasadorul israellan sint evocate relațiile de prietenie dintre poporul Israelian și poporul român și se subliniază înalta apreciere de care se bucură in Israel politica externă a României, bazată pe principiile egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului suveranității naționale și dreptului la dezvoltare liberă al fiecărei națiuni, fără nici un fel de ingerințe sau presiuni din exterior.Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru salutul adresat și a

Vizita delegației parlamentare 
Ungarădin R P.Miercuri a sosit la București o delegație parlamentară din Republica Populară Ungară, condusă de Istvăn Sarlos, președintele Adunării de Stat, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopenl oaspeții au fost întîmpinați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.în aceeași zi, președintele Marii Adunări Naționale a avut o întrevedere cu parlamentarii ungari. S-a apreciat, cu satisfacție, evoluția ascendentă a relațiilor româno-ungare, evidențiindu-se dorința comună de a spori contribuția parlamentelor si parlamentarilor din cele două țări Ia dezvoltarea colaborării pe multiple planuri dintre România și Ungaria.Delegația parlamentară ungară a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru liber-

FOTBAL t IERI SEARA, PE WEMBLEY, PUPA UN MECI 
FRUMOS, VIU DISPUTAT

Un moie pas spre Mexic 
al reprezentativei noastre 

ROMÂNIA -Evident că la ora cînd această transmisie telefonică A noastră de la fața locului se va afla, tipărită, sub ochii cititorilor, lumea fotbalistică — și nu numai ea — cunoaște rezultatul cu care s-a încheiat dificilul meci susținut miercuri seara Ia Londra de reprezentativa României în compania puternicei echipe a Angliei : 1—1 (0—1). Și desfășurarea dramatică a partidei a fost urmărită la radio și pe micul ecran, așa că prea multe nu-i rămîn de relatat cronicarului, la ora tîrzie. după miezul nopții.A fost un joc foarte viu disputat, cu multe momente de fotbal frumos, o confruntare tactică îndelung și minuțios pregătită, în care jucătorii ambelor formații au luptat fără menajamente, dar respectînd curatul spirit al sportivității.Dacă judecăm după fazele de gol, putem afirma (și demonstra) că, in ciuda obișnuitei dominări exercitate de gazde, ele au fost mai multe și mai clare de partea noastră. în minutele 6 și 45, portarul Shilton (care nu mai putea interveni la șuturile puternice și înșelătoare ale lui Hagi) a fost salvat de... bare, în minutul 12 același portar a reținut cu greu mingea expediată cu precizie de Ștefănescu, în minutul 13 Cămătaru a trimis puțin pe lîngă poartă. în minutul 60 Cămătaru forțează in viteză printre trei fundași, apoi trimite mingea în poartă, cu un șut abil ; 1—1 (fiindcă, in minutul 25, Hoddle deschisese scorul la o greșeală colectivă a apărării noastre in timpul executării unei lovituri libere)....Dar meciul s-a încheiat și, aici, la Londra, cei 70 000 de spectatori părăsesc tăcuți stadionul, iar jucătorii noștri trăiesc încă, și își manifestă. bucuria pentru joc și rezultat. Da, a fost un joc bun al echipei României și un rezultat pe măsură. Un joc și un rezultat datorate deopotrivă bunei pregătiri a meciului, cit și abnegației și inteligenței cu care tricolorii noștri au luptat fără menajamente. Pentru dăruirea și puterea lor de luptă, pentru patriotismul de care au dat dovadă, pentru acest njare pas care îl fac spre ,.Mundialul“ mexican, se cuvin calde felicitări tuturor tricolorilor care au jucat: Lung, Negrilă, Iovan, Ștefănescu, Ungureanu, Rednlc, Bo- loni, Klein, Hagi, Coraș, Cămătaru. Gabor și Mateuț. După cum, aceleași cuvinte de cinstire se cuvin și antrenorilor Mircea Lucescu șl Mircea Rădulescu. Și, fiind la acest capitol; să evidențiem și arbitrajul brigăzii vest-germane conduse de Karl- Heinz Tritschler, care a asigurat co-
ALTE REZULTATESelecționatele de fotbal ale Poloniei și Belgiei au făcut joc egal : 0—0, în meciul disputat la Chorzow, în cadrul preliminariilor campionatului mondial (grupa I europeană). Echipa Poloniei, clasată pe locul I, cu 8 puncte, se califică pentru turneul final din Mexic, în timp ce formația Belgiei, situată pe locul al doilea, tot cu 8 puncte, dar cu golaveraj inferior, va disputa un meci de baraj cu echipa Olandei, învin- gătoarea urmînd să ia parte, de a- semenea, la turneul din Mexic.Alte rezultate înregistrate miercuri seara in preliminariile campionatului european de fotbal : Leipzig : R.D. Germană — Franța 2—0 ; Berna : Elveția — Irlanda 0—0. 

rugat să se transmită președintelui Statului Israel și primului ministru cele mai bune urări, iar poporului israelian prosperitate și pace.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român sînt relevate relațiile existente între România și Israel și sînt subliniate posibilitățile existente pentru dezvoltarea raporturilor dintre cele două țări, pentru intensificarea cooperării economice și a schimburilor comerciale reciproce. în continuare se evidențiază activitatea internațională a României, consacrată destinderii și păcii, realizării de progrese pe calea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, soluționării constructive a marilor probleme care confruntă omenirea.Cu privire la situația din Orientul Mijlociu, In cuvîntarea șefului statului român se subliniază necesitatea intensificării eforturilor politice și diplomatice în vederea reglementării globale a problemelor din această zonă, pentru instaurarea unei păci trainice și juste, care să se bazeze pe retragerea Israelului din 

tatea poporului și a patriei, pentru socialism.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea oaspeților.A fost prezent Miklâs Barity, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București.Miercuri după-amiazâ, tovarășul Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- tru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-ungară de colaborare economică și tehnico-științifică, a primit pe Istvăn Sarlos, președintele Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare.Au fost abordate probleme legate de dezvoltarea, în continuare, a colaborării și cooperării economice româno-ungare. S-au evidențiat, totodată, posibilitățile de lărgire și diversificare a schimburilor comerciale dintre cele două țări.(Agerpres)

ANGLIA 1-1rectitudinea, lâsînd fotbaliștilor posibilitatea să joace fotbal.Așadar, echipa de fotbal a României pleacă din nou neînfrântă de pe celebra arenă londoneză „Wembley" (pentru a treia oară, din anul 1969 șl pînă acum, din tot atîtea evoluții în ,,templul fotbalului"). Deși echipa Irlandei de Nord a reușit un punct (0—0) cu Turcia la Izmir, reprezentativa noastră rămîne pe locul al doilea în grupa a IlI-a preliminară. Ceea ce este foarte probabil, și îi dorim din toată inima, să rămînă și după partidele cu Irlanda de Nord (16 octombrie, pe teren propriu) și cu Turcia (14 noiembrie, în deplasare).Atît, deocamdată. încă o dată feli
citări echipei noastre naționale de 
fotbal ! Alte amănunte — într-o re- I venire, după întoarcerea acasă.

Valeriu MIRONESCU j

i PUNȚI ALE INTELEGERH ȘI DE&INDERII ÎN EUROPA
In fața palatului ..Finlandia", a cărui geometrie din marmură albă se răsfrînge în oglinda golfului Toolonlahti. au fost arborate drapelele celor 35 de state semnatare ale Actului final de la Helsinki al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Drumurile Europei s-au întîlnit din nou, după zece ani. în capitala finlandeză. Aici. în aceeași sală unde la 1 august 1975 a fost adoptat istoricul document ce a căpătat, prin semnăturile șefilor de stat și de guvern ai țărilor europene. S.U.A. și Canadei, valoarea de „cartă" a securității și cooperării în Europa, a avut loc recent reuniunea miniștrilor de externe din aceste țări. Ea a constituit prilej de trecere în revistă a ceea ce s-a înfăptuit si. mai ales, de evaluare a ceea ce trebuie făcut în continuare, prin eforturile comune ale statelor participante, pentru ca angajamentele asumate în urmă cil un deceniu să-și găsească deplina confirmare.Sub semnul acestei aniversări s-a desfășurat In aceste zile, tot la palatul „Finlandia", o reuniune internațională a reprezentanților mijloacelor de informare în masă. „ZECE ANI DUPĂ HELSINKI s ZIARIȘTII ȘI DESTINDEREA" — astfel a fost intitulată tema reuniunii. sugerind rolul șl răspunderea ce revin ziarelor, agențiilor de presă, posturilor de radio și televiziune în promovarea obiectivelor stabilite de marea conferință ge- neral-europeană.O imensă fotografie în partea frontală a sălii de ședințe readuce in atenție momentul istoric al semnării Actului final de la Helsinki. Cu puțin timp înaintea ceremoniei semnării acestui document. președintele României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, declara de la tribuna conferinței ! 

„Istoria va judeca nu numai do
cumentele ce Ie vom semna și de
clarațiile făcute, ci șî felul în care 
fiecare stat, fiecare guvern va ac
ționa pentru realizarea acestor do
cumente, pentru ca speranțele con
temporanilor noștri să fie împli
nite, pentru ca acțiunile guvernelor 
noastre să răspundă năzuințelor de 
bunăstare, libertate și pace ale tu
turor națiunilor". 

teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, pe soluționarea problemei poporului palestinian prin recunoașterea drepturilor sale la autodeterminare — inclusiv la crearea unui stat palestinian propriu, independent — pe garantarea și respectarea independenței și suveranității tuturor statelor din regiune. Se relevă, de asemenea, necesitatea organizării unei conferințe internaționale, în cadrul și sub egida O.N.U., cu participarea tuturor statelor și părților interesate — inclusiv a O.E.P. — a U.R.S.S. și S.U.A., precum și a altor state care pot aduce o contribuție la soluționarea situației din această zonă.După solemnitatea înmînăriî scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu ambasadorul Yosef Govrin.La solemnitate și convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Republicii Arabe Egipt, Aii Loutfi, cu ocazia numirii sale în această funcție, prin care îi adresează calde felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de succes în noua activitate în fruntea guvernului țării sale. în telegramă se exprimă convingerea că, prin eforturi comune, guvernele țărilor noastre își vor aduce o importantă contribuție la dezvoltarea și intensificarea raporturilor româno- egiptene, în spiritul înțelegerilor convenite la cei mai înalt nivel, spre binele celor două popoare prietene, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
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Intervalul 12 septembrie, ora 20 — 15 
septembrie, ora 20. In țară s Vremea 
va fi predominant frumoasă In regiu
nile sud-vestlce, unde cerul va fl va
riabil sl vor cădea ploi locale. în ce
lelalte regiuni, vremea va fl schimbă
toare, cu cerul temporar noros 61 vor 
cădea ploi locale. Vlntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu Intensificări în 
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turile minime vor fl cuprinse Intre 10 
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Raportate la acest moment, dezbaterile au pus in evidență cit de mare a fost și rămine. pe lîngă răspunderea factorilor politici ai statelor, răspunderea ce incumbă mijloacelor de informare in masă în evoluția climatului politic pe continent, ca și in general in lume. In acest sens, in mesajul transmis participanților. președintele Finlandei. Mauno Koivisto, sublinia că „in activitatea lor cotidiană, 
ziariștii pot contribui pe scară lar
gă la afirmarea obiectivelor și as
pirațiilor exprimate in Actul final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa".Este o realitate, evidențiată si în

CORESPONDENȚA DIN HELSINKI

dezbaterile reuniunii, că în Intervalul de un deceniu care a trecut de Ia conferința general-europea- nă cursul spre destindere a avut o desfășurare sinuoasă, „linia" destinderii coborind de fiecare dată cînd înarmările se aflau în ascensiune. Or, arsenalelor considerabile existente la data semnării Actului final de la Helsinki li s-au adăugat altele noi. cu o uriașă tortă distructivă. Noile rachete instalate în Europa, proliferarea armelor nucleare pe teritoriul unor state care nu aveau asemenea arme au făcut să crească încordarea, să se agraveze starea de confruntare pe continent, creînd o amenințare fără precedent la adresa nu numai a popoarelor europene, ci a tuturor popoarelor lumij.Evocîndu-se în cadrul dezbaterilor reuniunii aceste evoluții, s-a ridicat adesea întrebarea : în ce măsură presa, mijloacele de Informare în masă în general pot influența mersul evenimentelor ? In discursul rostit la deschiderea reuniunii. ministrul afacerilor externe finlandez, Paavo Vayrynen, arăta în acest sens că presa se află într-o poziție-cheie. aceea de a informa opinia publică despre evoluția procesului inițiat la conferința gene- ral-europeană. despre problemele și obstacolele care trebuie depășite. Ea are. în același timp, arăta

0 nouă si importantă propunere a României 
la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, țara noastră a propus 
înscrierea unui nou punct cu caracter important și urgent pe ordinea 
de zi a Sesiunii a 40-a a Adunării Generale, intitulat Apel solemn 
către statele aflate in conflict de incetare fără intirziere a acțiunilor 
armate și de soluționare a problemelor dintre ele pe calea tratativelor 
și angajamentul statelor membre ale O.N.U. de a reglementa stările 
de încordare ți conflict, diferendele existente, pe calea politică, de 
a se abține de la folosirea forței și amenințarea cu forța, de la orice 
intervenție in treburile interne ale altor state.O scrisoare în acest sens a fost transmisă secretarului general al O.N.U. de către ministrul afacerilor externe a] țării noastre. Scrisoarea este însoțită de un proiect de Apel solemn care, exprimând profunda îngrijorare față de menținerea unor conflicte armate și stări de încordare în diferite părți ale lumii, de apariția în continuare de noi surse de conflict și tensiune în viața internațională și de tendința de a se recurge la forță și la amenințarea cu forța în raporturile dintre state, propune ca Adunarea Generală să adreseze un Ape] solemn statelor aflate în conflict de a înceta fără întîrziere aqțiunile armate și de a trece la soluționarea, pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioasa existente între ele.De asemenea, proiectul de Apel cheamă toate statele să transpună în viață integral și neabătut angajamentele asumate de a reglementa stările de încordare și conflict, diferendele existente, pe calea politică, de a se abține de la folosirea forței și amenințarea cu forța, de Ia orice intervenție în treburile interne ale altor state.Pornind de la rolul important pe care* Consiliul de Securitate este chemat să-1 joace în menținerea păcii și securității internaționale, proiectul de Apel solemn solicită Consiliului de Securitate să acționeze neîntîrziat, potrivit prerogativelor sale, în cazurile de conflict și tensiune existente în diferite regiuni ale lumii, să desemneze reprezen-

Secretarul general al CC. al P.C.U.S. despre realizările 
și sarcinile agriculturii sovieticeMOSCOVA 11 (Agerpres). — Luînd euvîntul în fața activului de partid și economic Ia Țelinograd, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., s-a referit la sarcinile agriculturii sovietice In etapa actuală a pregătirii celui de-al XXVII- lea Congres al P.C.U.S. Subliniind însemnătatea activității care se desfășoară In prezent in vederea Încheierii cu succes a ultimului an al celui de-al 11-lea cincinal, M. Gorbaciov a menționat că in domeniul agriculturii, cu toate dificultățile, se poate conta pe o recoltă de cereale mai mare decît cea din anul trecut. Arătînd că plenara din aprilie a Comitetului Central a trasat sarcina transpunerii in viață a programului alimentar ca o problemă urgentă, el a relevat că este în curs de înfăptuire o profundă modernizare a construcției de mașini agricole, se îndeplinesc Indicii producției îngrășămintelor minerale și a crescut considerabil suprafața terenurilor ameliorate. Datele finale pe anii 1983—1984 arată că producția a crescut față de anii anteriori ai cincinalului cu 22 miliarde ruble sau cu 9 la sută, au sporit cantitățile 

ministrul de externe finlandez, un rol de mare importanță în mai buna înțelegere intre popoare.In cadrul reuniunii s-a vorbit Insistent despre menirea presei de a informa corect asupra realităților de pe continent, de a contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă, la apropiere și prietenie între popoare. Și s-a mai vorbit, totodată, despre marea răspundere în informarea largă asupra pericolelor ce se acumulează în spațiul geografic european, ca urmare a intensificării cursei înarmărilor nucjeare.Și este o realitate de necontestat că informate și conștiente de primejdia nucleară ce planează asu
pra Europei și a lumii întregi, forțe politice din cele mai largi s-au mobilizat la acțiune. O atestă marile mișcări pentru pace din ultimii ani. în continuă extindere, care au cuprins sute și sute de mii de oameni. Impresionantele marșuri ale păcii de la Stockholm Ia Paris, de la Oslo, Copenhaga și Helsinki la Leningrad, grandioasele mitinguri și demonstrații de la Bonn. Londra, Roma sau Amsterdam — manifestări cărora, după cum se știe, poporul român 11 s-a alăturat cu întreaga sa forță — au dat sugestivă expresie opoziției popoarelor europene față de instalarea de noi rachete nucleare pe continent, revendicării lor de a se acționa în direcția opririi cursei înarmărilor, trecerii la dezarmare, edificării unei Europe a păcii, a securității și colaborării.La dezbaterile de la palatul „Finlandia" au luat parte reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă din țări diferite ca mărime sau orînduire. social-politică, publicațiile reprezentate au poziții diferite față de o problemă sau alta. Ceea ce s-a impus însă ca o concluzie comună a fost faptul că. indiferent de aceste deosebiri, problema care se pune pentru toți lucrătorii din presa scrisă sau vorbită este. înainte de toate, aceea de a alege între politica de inten

tanti al O.N.U. care să între în contact și să discute cu statele implicate, pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase dintre ele, pentru eliminarea stărilor de încordare șl conflict și instaurarea unor relații de bună înțelegere, colaborare și pace între toate statele lumii.Noua inițiativă de pace întreprinsă de țara noastră la O.N.U. constituie incă o expresie a politicii consecvente a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu de a acționa cu toată hotărîrea pentru soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state exclusiv prin mijloace pașnice, prin tratative, pentru întreprinderea unor măsuri și inițiative hotărite. ferme /în direcția diminuării încordării internaționale, prevenirii izbucnirii unor noi conflicte armate, pentru promovarea unor raporturi de înțelegere, colaborare și pace între toate statele lumii.Așa cum arată președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „adoptarea 
unui asemenea Apel și Angajament 
Solemn, acum, cînd se aniversează 
40 de ani de la crearea Organizației 
Națiunilor Unite, va demonstra vo
ința tuturor popoarelor de respec
tare a Cartei Națiunilor Unite. 
Aceasta va constitui o contribuție de 
o importanță deosebită Ia politica de 
destindere, la îmbunătățirea relații
lor internaționale, Ia dezvoltarea în
crederii, la dezarmare și pace".

recoltate de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, legume și fructe.Subliniind că orientarea principală In soluționarea problemei alimentare o reprezintă activitatea perseverentă a partidului, a Întregului popor în vederea dezvoltării agriculturii, el a arătat că „neîndepli- nirea planurilor la producția și achiziția de cereale provoacă dificultăți In asigurarea necesarului țării, ceea ce ne obligă să recurgem la Import, să cheltuim resurse valutare". Menționind că este necesară-obținerea in condiții normale a peste 250 milioane tone cereale anual, el a subliniat că se impune ca în anii cincinalului viitor să se acorde o Importanță prioritară cultivării cerealelor pe baza tehnologiei intensive.In sectorul agricol al țării este necesar să se manifeste inițiativă. Munca plină de Inițiativă și bine gindită a organizațiilor de partid permite valorificarea rezervelor in domeniul producției, asigurarea unui Înalt randament al potențialului de producție economic și de cadre existent la sate, a subliniat, în încheiere, M. Gorbaciov.

sificare a cursei Înarmărilor si politica de destindere, de securitate și pace.în fata acestei alternative, fără îndoială că locul ziariștilor atașați idealurilor umaniste este de partea păcii, a destinderii. Din acest punct de vedere, mai multi dintre participanta la dezbateri au relevat necesitatea de a se pune toată puterea cuvîntului. talentul și măiestria profesională pentru a da cit mai multă forță argumentelor ce pledează pentru înlocuirea confruntării cu dialogul international, contribuind astfel la dezvoltarea încrederii și înțelegerii între popoare — condiție esențială pentru trecerea la dezarmare, pentru consolidarea păcii.Actul final de la Helsinki al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, semnat în urmă cu zece ani. nu trebuie privit — subliniau participanții — ca reprezen- tînd consemnarea unui moment al trecutului, cl ca un document viu. al prezentului 81 al viitorului. Actualitatea principiilor și prevederilor sale este cu atît mai evidentă azi, după evoluțiile complexe și contradictorii din ultimul deceniu. Mai mult ■ ca ori- cînd. popoarele europene se simt j legate prin comunitatea destinelor lor. Actul final al conferinței ge- neral-europene constituind o ex- jpresie a înțelegerii că Europa este I un continent unitar. Un continent prea mic și neîncăpător pentru atît de uriașe arsenale. Dar un continent traversat de la un capăt la altul de cîmpii sau munți, de șosele sau căi ferate, de ape curgătoare care nu se opresc Ia frontierele naționale. Un continent pe care se desfășoară un intens trafic de materii prime și energie și a căror rațională valorificare presupune o strînsă conlucrare interstatală.Sînt tot atîtea direcții In care presa, mijloacele de informare în masă — așa cum s-a subliniat în încheierea dezbaterilor de la palatul „Finlandia" — pot și trebuie să-și aducă o contribuție proprie, construind punți ale înțelegerii și destinderii de-a lungul si de-a latul continentului european.
Dumitru ȚINU

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM 
Secretar general al C.C. al Partidului Muncitorilor din Etiopia, 
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

Comandant suprem al Armatei Revoluționare din Etiopia SocialistăCu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Zilei naționale a Etiopiei Socialiste, vă adresez, in numele poporului român, al guvernului și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și progres poporului etiopian prieten.Exprim convingerea că, pe baza înțelegerilor convenite împreună, raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare, spre binele popoarelor român și etiopian, al cauzei păcii, socialismului și înțelegerii In lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în frămintata istorie multimilenară a poporului etiopian, ziua de 12 septembrie 1974 reprezintă o dată cu profunde și deosebite semnificații. în acea zi, marcată în flecare an ca sărbătoarea națională a Etiopiei Socialiste, s-a pus capăt regimului monarhic feudal, structurilor social-politice anacronice, deschizîndu-se drumul unor profunde înnoiri în toate domeniile vieții.Autoritățile revoluționare au adoptat o serie de măsuri de amplă rezonanță, Intre care naționalizarea întreprinderilor Industriale și-comerciale, a băncilor, transporturilor și telecomunicațiilor. în unită
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Tovarășului general de divizie
JOAO BERNARDO VIEIRA

Secretar general al P.A.I.G.C.,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-BissauCu ocazia aniversării Zilei naționale, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de pace și progres pentru poporul prieten al Republicii Guineea-Bissau.Exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare statornicite intre partidele și țările noastre se vor extinde tot mai mult, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, independenței naționale și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul din Guineea- Bissau sărbătorește la 12 septembrie ziua sa națională, evocînd cu acest prilej lupta e- roică, dusă sub conducerea Partidului A- frican al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), pentru înlăturarea dominației coloniale și făurirea unui stat liber și suveran.Micul stat de pe coasta apuseană a A- fricii (suprafața 36 125 kmp ; populația — circa 600 000 locuitori) a moștenit o situație din cele mai dificile. Lipsită practic cu de- săvîrșire de o bază industrială. Republica Guineea-Bissau s-a

țile economice, devenite proprietatea statului au fost create comitete ale oamenilor muncii, care conduc și controlează Întreaga activitate. în ultimul deceniu, volumul producției industriale a crescut cu 208 la sută, iar numărul Întreprinderilor industriale a sporit la 150.Transformări sociale adinei au fost înfăptuite și la sate, unde trăiește 90 la sută din populația țării. Pe pă- mînturile expropriate ale marilor latifundiari s-au creat ferme de stat, asociații și cooperative țărănești.România socialistă, poporul român au salutat cu căldură și urmăresc cu viu Interes, cu sentimente

angajat pe calea înfăptuirii unor transformări structurale cu caracter progresist. Preluarea controlului de către stat în economie, modernizarea agriculturii și trecerea la dezvoltarea planificată reprezintă direcțiile principale de acțiune stabilite de autoritățile de Ia Bissau.în anii care au trecut de Ia dobîndirea independenței s-au obținut un șir de realizări în făurirea unei industrii proprii, in dezvoltarea altor sectoare ale economiei șl vieții sociale.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu lupta popoarelor africane, a tuturor popoarelor pen
TIRGUL INTERNAȚIONAL DE LA BRNO

Pavilionul României-vizitat de tovarășul Gustav HusakV
PRAGA 11 (Agerpres). — In 

prezenfa conducerii de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ceho
slovace, la Brno a fost inaugurată 
cea de-a XXVII-a ediție a Tirgu- 
lui international pentru construcții 
de mașini.

Tovarășul Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, însoțit de tovarășul Lubo- 
mir Strougal, președintele guver
nului cehoslovac, de secretari ai 
C.C. al P.C.C. și de membri ai gu
vernului, a vizitat pavilionul 
României, unde a fost întîmpinat 
de Vasile Pungan, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

Tovarășul Gustav Husak și-a ex
primat satisfacția fată de evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor

Întrevederi parlamentare româno-americaneWASHINGTON 11 (Agerpres). — Delegația parlamentară română, condusă de Ilie Văduva, vicepreședinte al M.A.N., președintele Grupului român din Uniunea Interparlamentară. aflată în vizită la Washington, s-a întîlnit cu Robert IDole. liderul majorității republicane din Senat, Robert Michel, liderul minorității republicane din Camera Reprezentanților, Dante Fascell, președintele Comitetului pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților. precum și cu alți membri Iai Congresului S.U.A. De asemenea, a avut Ioc o întrevedere cu Edward Derwinski, consilier al Departamentului de Stat. A fost exprimată
Sancțiuni ale Pieței comune împotriva R.S.A.LUXEMBURG II (Agerpres). — Nouă din cele zece state membre ale Pieței comune vest-europene, cărora li se adaugă Spania și Portugalia, au hotârît să impună unele sancțiuni împotriva Africii de Sud, în semn de protest față de politica rasistă exercitată de guvernul de la Pretoria. Obiecții de ultim moment au parvenit din partea Marii Britanii, care nu s-a alăturat celorlalte state comunitare, notează agențiile internaționale de presă, informînd despre reuniunea miniștrilor de ex

de solidaritate activă transformările revoluționare din Etiopia. Relațiile tradiționale de prietenie dintre popoarele român și e- tiopian au cunoscut o puternică amplificare în mod deosebit în ultimii ani. Hotărîtoare în acest sens au fost întîlnirile la cel mal înalt nivel desfășurate la București și Addis Abeba, convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Men- gistu Haile Mariam ; documentele convenite cu aceste prilejuri au dat un puternic impuls intensificării și extinderii pe diverse planuri a raporturilor ro- mâno-etiopiene, in interesul reciproc, al păcii și înțelegerii în lume.

tru libertate și progres, România a a- cordat întregul său sprijin mișcării de e- liberare din Guineea- Bissau, iar după proclamarea republicii a sprijinit și sprijină e- forturile s acesteia de propășire economică și socială. întîlnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și conducătorii P.A.I.G.C. — momente de cea mai mare importanță în relațiile dintre cele două țări — au deschis noi orizonturi dezvoltării colaborării prietenești dintre România și Guineea- Bissau, mareînd, tot- odată, o contribuție de seamă la promovarea înțelegerii și colaborării internaționale.

româno-cehoslovace, subliniind im
portanța realizării programelor bi
laterale de colaborare economică 
convenite la nivel înalt.

La actuala ediție a Tirgului in
ternațional de la Brno sînt prezen
te 18 întreprinderi românești de 
comerț exterior.

+
Ministrul român al comerțului 

exterior și cooperării economice 
internaționale, Vasile Pungan, a 
fost primit de Ladislav Gerle, vice
președinte al guvernului federal, 
președintele părții cehoslovace in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-cehoslovacă, și a avut intil- 
niri de lucru cu Bohumil Urban, 
ministrul comerțului exterior, și 
Milan Kubat, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini generale.

satisfacția față de evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Statele Unite. în acest context s-a evidențiat faptul că acordarea reciprocă, in continuare, a clauzei națiunii celei mai favorizate și adîncirea colaborării dintre întreprinderile române de comerț exterior și cercurile de afaceri americane influențează în mod pozitiv relațiile româno-americane în ansamblul lor.S-a subliniat contribuția Marii Adunări Naționale și a Congresului S.U.A. la mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoarele român șl american.
terne ai țărilor C.E.E. de Ia Luxemburg.Sancțiunile sint estimate de Associated Press drept limitate, iar a- genția Reuter Ie consideră „simbolice".„Pachetul de măsuri" constă, în mod esențial, in stabilirea unui em- bargou asupra vînzărilor în R.S.A. a petrolului provenit din țările vest- europene și interzicerea vînzărilor de arme și „materiale sensibile" din domenii cum sînt telecomunicațiile, destinate armatei sau poliției.
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